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O çtvrteçních setkáních vmuzeu
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Vminulémrocejsme zahájili pravi-
delná mêsíçní çtvrteçní setkávání v mu-
zeuse zajímavÿmi lidmi. Bylato setkání
v úzkémkrouækulidí, ale vædyvelmi p‡í-
jemná. Témata byla blízká muzejnímu
prost‡edí - nap‡. Historiesvitavské po¿ty
(MUDr. Petr T‡e¿tík), Historie asouçasnost
Ottendorferovy knihovny(pracovníci mu-
zea) çi Vznik mêstskÿchst‡eleckÿchspo-
leçností a malovanÿch terçû (PhDr. Petr
Kmo¿ek). Besedovali jsmetaké s vÿtvar-
níky - Rudi Lorenzemo vÿtvarné práci
s hendikepovanÿmi dêtmi, s fotografem
Jind‡ichem¢treitemojehofotografování
mezi rûznÿmi sociálními skupinami lidí
a ve velmi vzdálenÿch zemích, se syny
grafika a básníka Bohuslava Reynka Da-
nielemaJi‡ímjsme vzpomínali najejich
otcea matku-francouzskoubásní‡kuSu-
zanne Renaudovou.

Vleto¿nímroce budeme vtêchto be-
sedách s Vámi pokraçovat. Vlednu p‡i-
pravujemevÿstavufotografií z oblasti bÿ-
valÿchstalinskÿchgulagû(víceo vÿstavê
na 3. stranê Lucerny). Dotêchto míst se
vloni koncemsrpna vypravil çty‡çlennÿ
¿táb Çeské televize, aby natoçil, jak to
vypadá dnes tam, kambylo za stalinské
vládydopracovníchtáborûtransportová-
no nêkolik milionûlidí. Bêhemnatáçení
na DálnémSeveruvzniklo mnohofoto-
grafií které mûæete na vÿstavê v muzeu
zhlédnout, v souçasnédobêsep‡ipravuje

dokumentární filmpro Çeskoutelevizi, ale
çlenové¿tábusi odnesli takévelké mnoæství
vzpomínek. Na neuvê‡itelnou bídu a kruté
æivotní podmínkynastranêjednéa nap‡á-
telství a pohostinnost obyvatel bÿvalÿch
gulagûnastranêdruhé. Aprotojsmejepo-
zvali, abyse s námi otytozáæitkypodêlili.
Beseda se çleny ¢tábu Çeské televize
Praha a projekce ukázekz p‡ipravo-
vaného dokumentusebudevevÿstav-
níchsíníchMêstského muzeaa galerie
konatveçtvrtek17. lednav 17hodin.

Otom, æesep‡ipravujevÿpravnápub-
likace Vlastivêdy moravské, oblast Svi-
tavsko a Moravskot‡ebovskojsme Vásjiæ
na stránkách Lucernyinformovali vloñ-
skémroce. Vydavatelemtétoknihyje Mu-
zejní a vlastivêdná spoleçnost v Brnê za
finançního p‡ispêní mêst Svitavy a Mo-
ravská T‡ebová aokolníchobcí náleæejí-
cích historicky na Moravu. Publikace by
mêla bÿt v prodeji jiæ v çervnuleto¿ního
roku. V¿echnyzískanépoznatkysealedo
knihynevejdou, atakbychomrádi pozva-
li autoryjednotlivÿchkapitol nabesedu
o vÿvoji na¿ehoúzemí. Uæv únorusesnad
mûæeme tê¿it na povídání o p‡írodních
pomêrech na¿eho regionu, v dal¿ích mê-
sících na historickÿ vÿvoj do Bílé hory,
místopis jednotlivÿch obcí a vjednání
jsoui dal¿í témata. Anejen historická.

S p‡ánímv¿ehodobréhodoroku2002
Blanka Çuhelová

17. lednav 17hodin, Buâprokletaty Kolymo- besedase çleny
¿tábu Çeskételevize Praha aprojekce ukázekz p‡ipravovaného

dokumentuz oblasti bÿvalÿchstalinskÿchgulagû
Takzasesedímakou¿utuæku(neboklá-

vesnici poçítaçe) a‡íkámsi, co hezkého na-
psat v onomvánoçnímçase... VçeraJeæí¿ek,
zítraSilvestr. Je¢têpánakoukámz oknahroma-
dysnêhuadotohotrochude¿tê-zkrátkaobleva.

Skonçiljedenrok. As nímkaprs prskav-
kama na stromeçku ao pûlnoci na námêstí.
Moænáje¿tê nêkomu vydræela k nekoneçnu
seopakující novoroçní p‡edsevzetí: o kou‡ení,
pití ajídleabuduhodnêcviçit a mítrádlidi...

Asi uæ máte plánovací kalendá‡ s leto-
poçtem2002... Takyse vámplní? Nojakse
tak dívám- dêkujuzaoptání -jdeto! Podí-
vejte se naten mûj:

Leden: divadla a koncerty
ùnor: v kinê Projekt 100 - p‡ehlídka

umêleckÿch filmû z dêjin kinematografie
ve vybranÿch mêstechatakyve Svitavách.

B‡ezen: premiéranovéhofilmuPetraZe-
lenky Rokâábla ataky divadla a koncerty.

Duben: Festival amatérskÿchpêveckÿch
sborû opêt azase ataky Burza po‡adû pro
dêti znova...

Kvêten: Amatérskávÿstavafotografie- ver-
nisáæ této prestiæní vÿstavy nejlep¿íchfoto-
grafûjeuæ mnoholet spojovánaseSvitavami!
Aopêt tradiçnê setkání nejlep¿ích amatér-
skÿchfilma‡ûu násv kinê: Národní p‡ehlíd-
kaamatérskÿchfilmûavideoprogramû-jsme
zkrátka mêstemamatérskékultu‡ezaslíbenÿm...

Odçervnadosrpna: koncertynanámês-
tí, divadlav ParkuJana Palacha...

Na konci prázdnin: Svitavskéletní slav-
nosti s poutí ksvatémuJiljí na konec!

Vzá‡í, ‡íjnuatakylistopadu: divadla,
koncertyat‡ebap‡ekvapení ajávlastnêje¿-
têani teânevím, cosi vymyslímea kamd‡ív
skoçíme...

Av prosinci zaseurçitêvánoceatakpo-
‡ád dokolajakseto v¿echno pêknêtoçí...! ?

Apocelÿrokvÿstavya kino hraje kaædÿ
denataneçní a plesyajazykové kurzya po-
‡ady pro dêti ze ¿kol a¿kolek a benefiçní
koncertya atakyurçitê a moænát‡ebaavû-
bec atak dál...

a nacojsemv¿echnozapomnêl.!?...

Taktedy- dávejme nasebe pozor... kdyæ
jsembyl malej kluk, ‡íkával mi mûj dêda:
FHlavnê vædyckyslu¿nê!G

Dêdaum‡el,jávyrost a moænádneskavím,
æeto není zas tak málo...

Atak- mêjmese hezkya aƒje nanás ten
novÿrok 2002 hodnÿ! Petr Mohr



vytvá‡ely hranice feudálních panství, ale
p‡edev¿ímpravidelnÿmrozvodñovánímna
ja‡e a na podzimomezovaly vÿskyt lesû,
lidského osídlení azemêdêlskou çinnost.
”íçní koryta nemêlapevné b‡ehya p‡i po-
vodních docházelo kzaplavování rozsáhlé
oblasti. Meandrující ‡ekou Svitavou proté-
kalo vêt¿í mnoæství vodyneæ vsouçasnosti
v mêlkÿchkorytech. Je pravdêpodobné, æe
tok ‡eky se pravidelnê zaná¿el avytvá‡el
nová‡íçní koryta, çímæjakoby‡ekav urçi-
témrozsahuputovala krajinou.

Otázkou zûstává, co vedlo st‡edovêké
kolonizátory kzaloæení mêsta na horním
toku‡eky Svitavy. Jistéje, æe nejstar¿í çást
novêzakládaného mêstase nacházelavob-
lasti dne¿ního h‡bitova a kostela Svatého
Jiljí, kdesep‡edpokládálidskéosídleníjiæ
ve 12. století. Polohaz‡ejmênebylanáhod-
ná. Kostel vznikl navyvÿ¿eninê v blízkosti
soutoku‡íçek nadzáplavovou oblastí. Ne-
zbytností provznik mêstasestal zdroj pit-
né vody. Dal¿ími p‡edpokladyprozaloæení
sídli¿tê bylablízkosttrasyobchodníchcest,
které poskytovaly obyvatelstvu moænost
p‡ivÿdêlkuv podobêsmênnéhoobchodu,
a moænost ubytování aochranylidí nauza-
v‡enémprostoru. St‡edovêká mêstanebyla
zakládánazcelachaoticky. Vznikalaurçitá
síƒ mêst, kterábylazpravidlavevzdálenosti

s vi t avs kÿ k ul t ur ní k al e n dá‡s t r a na II l e de n 2 002

Od nepamêti k souçasnosti V.St‡edovêkou p‡edstavu o krajinê, která
se nacházelavoblasti mêstaSvitav, lzere-
konstruovat pouze na základê písemnÿch
památekz pozdêj¿íchdob, p‡ípadnêojedi-
nêlÿch nálezû. Pokusíme se rekonstruovat
krajinu, kteráz‡ejmêzasahovaladooblasti
Svitavv dobê nap‡elomu1. tisíciletí na¿e-
holetopoçtu.

Klimatické podmínky se ustálily a do-
sáhly povêtrnostních podmínek dne¿ního
podnebí. Povrch byl porostlÿ lesy, které
vytvá‡ely místyaæ neproniknutelnépralesy
se spadlÿmi kmeny bukû, jedlí asmrkû.
Zníæinnÿch poloh Moravyse poçínají roz-
¿i‡ovat do vy¿¿íchpolohluæní lesytvo‡e-
néz‡ej mêol¿í a vrbou. Cotvo‡ilo podrost
têchto lesû, mûæeme odvodit od souças-
néhozbytkutêchtolesû. Lesyvytvá‡elypo-
hraniçní hvozdy mezi Çechami a Mora-
vou, o nichæ se zmiñuje kroniká‡ Kosmas
k kroku981. Lesní prost‡edí byloideálním
útoçi¿têmproçernouaspárkatouzvê‡. Me-
zi nejnebezpeçnêj¿ízví‡ataproçlovêkajistê
pat‡ili vlci a medvêdi, o kterÿchsedozvídá-
mezezprávpozdního avrcholného st‡edo-
vêku. Do dne¿ních dob se námzachovala
‡ada pomístníchjmen apovêstí z blízkého
okolí.

Dûleæitousouçástí krajinybylasít vod-
níchtokû, ‡ek, ‡íçek a potokû, které çasto

Pûvodní zámêr tohoto sloupeçku byl
p‡edstavovat çtená‡ûmpomêrnêrozsáhlÿ
fond muzejních knihoven.

Minulÿ mêsícjsemsice psal o hrád-
kuna H‡ebçi a slíbiljsem, æev procház-
ce po vÿznamnÿch památkách budeme
pokraçovat, ale pozapomnêljsemuvést,
æe tím hlavnímprûvodcempo krajinê
jsou práce nêmeckÿchi çeskÿch autorû,
jeæjsouuloæenyveSbírkovéknihovnêmu-
zea.

Abychbyl konkrétnêj¿í-jednáseo pub-
likaci kolektivuautorûJ. Mackerle, F. Tová-
rek, P. Vacová pod názvemMoravskot‡e-
bovskÿokres z roku 1946. Tamse auto‡i
çtená‡sky p‡ístupnou formou snaæili podat
nástinvÿvojeokresupostráncegeografické,
historické, demografické a po mnoha dal-
¿íchstránkách, jichæ vyj menovat by bylo
na celÿçlánek.

Dnes sice nepûjdeme po stopáchsta-
rÿch tvrzí a hradi¿ƒ (na to budeme mít
vjarních mêsícíchçasu dost), ale chtêl
bych vámp‡edstavit jeden novÿ a nad-
mírucennÿp‡írûsteksbírkové knihovny.
Jedná se o çeskou-nêmeckou publikaci
autorek Marie BorkovcovéaIreny Kun-
cové H‡ebeçské zvykosloví, kroje, písnê
atance. Vydavatelijsou Mêstské muzeum

jednoho dne putování obchodníkû. Tuto
vzdálenost lze vymezit délkou 10aæ 20ki-
lometrû(vna¿ichpodmínkách) podleterénu,
kterÿmstezka procházela. Nápadnê stejná
vzdálenost mezi mêsty Svitavy- Poliçka,
Litomy¿l, Moravská T‡ebová, Çeská T‡e-
bová, pak dále Litomy¿l - Vysoké Mÿto,
Moravská T‡ebová- Mohelnicejetoho do-
kladem.

Vraƒme se ov¿emksoutoku‡íçek na-
cházejících se v místech k‡iæovatky silnic
v blízkosti budovy dne¿ní policie. Dne¿ní
vÿznamtohotosoutokuje opomíjenaobçan
jiæ nevnímátentosoutok, ov¿emvest‡edo-
vêkusezdestékaly‡íçky(pop‡ípadê‡eky)
protékající pod dne¿ní Máchovoualejí od-
vodñující oblast dne¿ní Cihelny a okolí,
dále‡íçkaodpivovarua Olomoucké ulice.
Vnedalekéblízkosti sevlévádo‡ekySvita-
vy takzvaná Çerná Svitava pramenící vob-
lasti Schindlerovahájeprotékající poddne¿-
ní Riegrovouulicí, Wolkerovoualejí. ”eka
Svitavabylatvo‡enaz Laçnovskéhopotoka
asamotnou‡ekou. Kostel Nav¿tívení P. Ma-
rievzniknuv¿í ve 13. století se nacházel na
mírné vyvÿ¿eninê uprost‡edtéto‡íçní sou-
stavy. ”ekyposkytovalynovêvznikléosadê
ochranu, ale na druhé stranêji omezovaly
vrozvoji. Vprvní‡adê muselodojít k úpravê
‡íçníchtokû, mÿcenílesû, vznikupolí astav-
bê mostû, mlÿnûa kevznikuceléstruktury
pozdêj¿ího mêsta.

Jan Richtr

Zaprá¿ené a opra¿ovanéLan¿krouna Svaz Nêmcû- regionální sku-
pina H‡ebeçsko, Moravská T‡ebová. Uæ
sama grafická úprava knihy naznaçuje,
æe sejednáo zda‡iloupublikaci. Pevná
vazba, kvalitní papír a pêkné reproduk-
ce dodaly knize reprezentativní vzhled,
çemuæ jistê p‡ispêla i finançní pomoc
Ministerstva kultury ÇRa mêstskÿch
ú‡adûv Lan¿krounê a Moravské T‡ebové
a úsilí mnoha dal¿íchinstitucí ajednot-
livcû.

Komplexníchprací o H‡ebeçsku,jeho
dêjináchavÿvojijeopravdujako¿afránu
(alespoñz çeskéstrany), ataklzes po-
vdêkemkvitovat snahu o popsání tohoto
mnohdy opomíjeného kdysi çistê nêmec-
kéhojazykovéhoostrova. Autorkyses eru-
dicí a nad¿enímpustily dotématu, kterÿ
jejistê nelehkézpracovat. V¿ímají si lido-
vé architektury, interiérû selskÿchstavení
çili toho, co p‡edna¿imaoçimapozvolna
zaniká.

Çást vênovaná místním krojûmje
bohatê doplnêna barevnÿmi ilustrace-
mi atvo‡í první çeské zpracování této ne
nevÿznamné souçásti æivota prostÿch
lidí.

Ale to nejobsáhlej¿í je tvo‡eno ze-
vrubnÿmpopsánímzvykû aobyçejû lidí

v prûbêhuæivotaaroku, doplnênokalen-
dá‡emvÿznamnÿchsvátkû, lidovÿmi pra-
nostikami, písnêmi atanci.

Takæev¿emzájemcûmo historii na¿e-
ho regionu: knihuje moæné po‡ídit buâ
ve svitavském muzeu, nebo v muzeích
v Lan¿krounêa Moravské T‡ebovézace-
nu 280,- Kç.

-rf-
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Vesbírkáchsvitavského muzease na-
chází vêt¿í poçet sklenênÿch negativû
i pozitivû, fotografií, pohlednic asvitko-
vÿchfilmû, jejichæ stá‡í mûæeme datovat
lety 1897 aæ 1905.

Vnásledujícímcykluçlánkûbychom
vámchtêli alespoñ nêkteré z nich p‡ed-
stavit. Aprotoæe místa, kterájsounatêch-
to fotodokumentechzachycena, se v prû-
bêhuletzmênila(nêkdyi podstatnê), bude
pro srovnání p‡iloæenai fotografie sou-
çasná.

Obchodní dûmOtto Tyrolt byl obchod
s knihami a hudebninami, novinami a ça-
sopisy, kancelá‡skÿmi pot‡ebami a hlavnê
s pohlednicemi afotografiemi Svitav aoko-
lí. O majiteli obchodu a pozdêji jeho sy-
novi jsme jiæ psali vloñskémroce jako
o dobrÿch fotografech, od kterÿch pochází
témê‡osmdesát procent pohlednic, fotogra-
fií asklenênÿch desek ve sbírkách na¿eho
muzea. Aprotozaçínámeprávêfotografiíto-
hoto obchodního domupatrnêz roku 1900.

Milo¿ Vanêk

Staleté fotografie I.

ObchodnídûmTyrolts majitelemazamêstnanci. Ulice: Neustadt 2, neznámÿautor, ko-
lemroku1900.

Souçasnÿpohlednaprodejnupodlahovÿchkrytin Parterre. Ulice: T. G. Masaryka 2A,
listopad2001.

Jsouslova, o kterÿchse v dobê ne-
dávno minulé psát prostê nesmêlo.
Jsouslova, jeæ p‡i pouhémvyslovení
se stávají synonymemsmrti, utrpení
a bolesti. Slova,jejichæ obsahznáme
z dokumentárníchfilmûa historickÿch
prací. Je dobré sije neustále p‡ipomí-
nat.

Jednímz takovÿchslovjepoj meno-
vání, se kterÿmjsemse poprvé setkal
p‡i studiu nejnovêj¿í sovêtské historie
vroce1992. Dostalase mi dorukoutri-
logie A. SolæenicynaSouostroví Gulag.
Doçetl jsemji aæ po dvouletech aza-
nechalave mnênep‡edstavitelnÿpocit
beznadêje azmaru.

To slovo ,gulag- (rusky gosudar-
svennoje upravlenijelagerej, çili volnê
çeskyp‡eloæeno hlavní správanáprav-
nÿchpracovníchtáborû) ve mnêi dnes
budí strach a hrûzu.

Pracovnítáborybylyz‡izoványvso-
vêtskémRuskuodroku1918proodpûr-
ce sovêtské moci, ale i pro pachatele
kriminálníchçinûa mentálnê postiæené
obyvatele.

Zpoçátkufungovalyjakotrestanec-
ké kolonie, do nichæ bylyposílány mi-
liony neloajálních obyvatel Ruska na
Fp‡evÿchovuG a FnápravuG. Stalyse ná-
strojemteroru stalinské tajné policie
NKVD.

Poçet internovanÿch vtêchto tá-
borech, kterÿch bylo koncem stalin-
ské diktatury na 200, se pouze odha-
duje. Ty nejst‡ízlivêj¿í odhady hovo‡í
o 12 aæ 15 miliónechinternovanÿch
osob, z nichæ se drtivá vêt¿ina nikdy
nevrátila.

Tábory Gulagu byly roztrou¿eny
na Sibi‡i, Dálném Vÿchodê, Arktidê,
na souostroví Solovky v Bílém mo‡i
(mnohdyv místechvyhnaneckÿchcar-
skÿchoblastí). Pozdêji byly budovány
i v evropské çásti SSSR a podél baj-
kalsko amurské magistrály.

Táboryslouæilyjakonep‡etræitÿzdroj
levné pracovní síly, otrocké práce na
FstavbáchkomunismuG, pro práci v do-
lech, zemêdêlství astavebnictví.

PoStalinovêsmrti vroce 1953byla
správa Gulaguzru¿ena. Ale pracovní
tábory v Sovêtskémsvazuexistovaly
aæ do pádu komunistického reæimu.
Je¿têvroce1989zdebylointernováno
na 850 000osob. -rf-
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STÅLÉ EXPOZICE
POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK

Z HISTORIE PRAÇEK
SVITAVSKÅZASTAVENï

OSOBNOST
OSKARASCHINDLERA

• • • •
Do 6. 1. 2002
Vzpomínka na Bohuslava Reynka

17. 1. - 17. 2.
BUà PROKLETATY KOLYMO

Vernisáæ: 17. 1. v 17 hodin
Souçástí vernisáæe bude beseda se çleny
¿tábu Çeskételevize Praha aprojekce uká-
zekz p‡ipravovaného dokumentu.

V¿echnotozaçalovlistopaduloñského
roku, kdyjsemsi v novináchp‡eçetlaçlánek
ojednomruskémvêdci, kterÿse rozhodl
neobvyklÿmzpûsobempomoci Magadan-
ské oblasti z hluboké ekonomické krize.
Tento çlovêk prÿ organizuje pro bohaté
turisty expedice do bÿvalÿch stalinskÿch
táborûtzv. gulagû. Jedineçnézáæitkyumoc-
nêné pobytemv divokétajze mají p‡ilákat
na Severovÿchod Ruska movité zahraniçní
náv¿têvníky, kte‡íoblasti p‡inesoutolikpo-
t‡ebnéfinançní prost‡edky. Ani bÿvali vêzni
z gulagûseprÿspolupráci nebrání a nevidí
natomto druhu podnikání nic ¿patného.
ÇetlajsemSolæenicynai ¢alamovaa nedo-
vedlajsemsi p‡edstavit tato hrûzná místa
jakoturistickou atrakci, p‡estoæe vím, æe
v Ruskujezapeníze moænéúplnêv¿echno.

Vest‡edu29. srpna2001 po mnoha mê-
sících p‡íprav se ná¿ çty‡çlennÿ televizní
¿tábkoneçnê vydal nacestu. Po krátkéza-
stávce v Moskvêjsme pokraçovali dál na
vÿchod za Ural aje¿tê dál. Aæ tam, kde
konçí Sibi‡ atajgap‡echází vtundru. Tam,
kde zima trvá deset mêsícû azemê témê‡
nikdynerozmrzá. Dál uæcestanevedea ni-
kdynevedla. Pro milionylidí zdebylaKo-
neçná... Pustákrajinaobehnanávysokÿmi
dávnovyhaslÿmi sopkami. Z Kolymynebylo
anení útêku. Dodvacátÿchlet minuléhosto-
letí pat‡ilatatozemêpouzejejímpûvodním
obyvatelûm: Jukagirûm, Jakutûma Evenûm,
jejich sobûm, vlkûma medvêdûm. Obças
na Kolymuzabloudil nêjakÿzlatokop. Pak
p‡i¿lana Kolymusovêtská moc. Znárodnili
soby, zaloæili sovchozy, koçujícímEvenûmpo-
stavili vesniceajejichdêti poslali dointer-
nátních ¿kol. Mladí anad¿ení Komsomolci

Pozvánka na vÿstavu
p‡ijíædêli nastavby mládeæe. Budovali mês-
ta, vesnicetovárny, æeleznice. Nêkte‡íz nich
zûstali. Dobrovolnê.

Psal se rok 1937 a do magadanského
Nagájevskéhop‡ístavup‡iplul parník. Na
jehopalubêi v podpalubí setísnilystovky,
moænátisícelidí. Byli unaveni azuboæeni,
mnozícestunep‡eæili. Mêli zaseboutÿdenní
plavbuz Vladivostoku do Magadanu a nê-
kolikatÿdenní cestuæeleznicíz centrálního
Ruska p‡es celou Sibi‡. Tito lidé nep‡ijeli
na Kolymudobrovolnê. Nep‡ijeli stavêtto-
várnyani domy, nep‡ijeli upevñovat sovêt-
skou moc. Byli p‡idêleni na nejtêæ¿í práce
v dolech ave stalinskÿch pracovníchtá-
borech. Toje stálo zdraví, mnohdyi æivot.
Zavíceneæ dvacetlettaktopohltiladrsná
Kolyma milionylidí... Jednoho dne Stalin
ode¿el navêçnéçasynêkamdopekel. Doly
sezakonzervovaly, táboryatovárnyzaostna-
tÿmdrátemse postupnê vyprázdnily. Lidé
byli svobodni. Kçemu ale svoboda, kdyæ
není kamjít. Atak zûstali a Kolyma æije
dál svÿmæivotem.

Strávili jsmetamtémê‡t‡i tÿdny. Cho-
dili jsme po místech, kterájsou nêmÿmi
svêdky nejtemnêj¿í çásti ruské minulosti.
I kdyæ jsou d‡evêné vêzeñské barákyjiæ
témê‡ rozpadlé, zarostlé vysokou trávou
a divokÿmk‡ovím, nelzejez ruskéhistorie
vymazat. Pryçny, latríny, boty, kabáty, læíce,
plechovky, rukavice p‡ipomínají, æe zde
bylilidé. Nasvazíchhorçní kûlya mezi ni-
mi sezlovêstnê vine aæ nahorukestráæní
vêæi ostnatÿ drát. Nádherná panenská p‡í-
rodaruskétajgynás siceoçarovala, alezá-
roveñjsme pocítili navlastní kûæi její sílu
a nevyzpytatelnost. Od‡íznuti odsvêtajsme
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pochopili, coznamená Kolyma. Poznalijsme
pohostinnost ap‡átelství ¿irokéruské du¿e,
alei neuvê‡itelnoubíduachudobuDálného
Severu.

Dovolte, abychvásjménemcelého¿tá-
bu pozvala na vÿstavu fotografií z daleké
Kolymy, která byla a pro mnohé dodnesje
synonymempeklaalidského utrpení. Pro-
st‡ednictvímna¿ichfotografií bychomvám
chtêli p‡iblíæit nejenminulosttéto çásti Rus-
ka, alep‡edev¿ímsouçasnostana¿eputování
tímto krajem. Helena Svobodová

Opu¿tênÿpracovnítábor, kdesetêæil kobalt.

Tato hvêzda svítila p‡i komunistickÿch
vyroçích.



10. Çt 19:30 Divadlo Trám
ASPMaJanSpálenÿ
Michal Gero- k‡ídlovka, trubka, zpêv
Radek Krampl - vibrafon, zpêv
Filip Spálenÿ- tuba, baskytara
Milan Ferda Peroutka- bicí
Vstupné: 80,- Kç

11. Pá 19:30 hod. Ottendorferûv dûm
Koncert KPH
Josef Klíç - violoncello
Eva Kuchovská - klavír
Vstupné: 45,- Kç, sleva 30,- Kç (pro çle-
ny KPH, dûchodce, studenty)

12. So 19:30hod. Ottendorferûv dûm
Roman Dragouns kapelou
Vstupné: 80,- Kç

13. Ne 15:00 hod. Divadlo Trám
Julie a spol. Praha:
Perníková chaloupka
Anebcov¿echno ne¿ikovnÿjeæidêdekje-
æibabêvyvedeajaksetatínekp‡ed mamin-
kouvymlouvá.
Hrají dvaherci s doprovodemharmoniky.
Vstupné: 30,- Kç

18. Pá 19:30 hod. Divadlo Trám
Pod lucernou s ... Franti¿kem
ÇernÿmaseskupinouMarcipán
Vstupné: 40,- Kç

Po‡adySt‡ediska kulturních sluæeb
22. ùt 19:30 hod. Bílÿ dûm
Divadelní abonentní cyklus
Milá máti, drahá dcero
Pûvodní divadelní hranapsanápro Stellu
Zázvorkovou.
Vstupné: 100,- Kç

27. Ne 15:00 hod. Divadlo Trám
Divadlo C Svitavy:
Bystrou¿ka, li¿ka
Vstupné: 30,- Kç
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Agentura Scala:
Gustav Skála:
Milá máti, drahá dcero
Pûvodní divadelní hranapsanáproStellu
Zázvorkovou

Hrají: Stella Zázvorková, Ivan Vyskoçil,
Milan Nêmec, Dagmar Novotná
Autortextu areæie: Gustav Skála
dramaturgie: Ond‡ej ¢rámek
kostÿmy: JosefJelínek

Marie Terezie, rakouskákrálovna, manæel-
ka Franti¿ka ¢têpána Lotrinského, matka
dvou ‡í¿skÿch císa‡û byla velmi pozoru-
hodná æena. Nejenæe dokázala vládnout
p‡est‡icetlet ‡í¿i rakouskÿch Habsburkû
v dobách, kdyse Evropazmítalav hlubo-
kÿch rozporech novê vznikající historické
epochy, aleje¿tê dokázala dát æivot ¿est-
nácti dêtem. P‡esto, jak vysvítáz docho-
vanékorespondences nêkterÿmijejími dce-
rami, které byly provdányza çlenyvysoké

Pozvánka do divadla

Informace ov¿echchystanÿchijiæuskuteçnênÿchpo‡adechSKS, vçetnêfotodokumentace, najdete na www.kultura−svitavy.cz

Pohlednice divadlaJulie &spol.
KresbaJaroslav Chmelík

evropské arristokracie, i z poznámekcí-
sa‡eJosefaII., nakonci æivotapociƒovala
prázdnotuatrápilasepochybnostmi otom,
jestli jednala vædysprávnê.

Text nemá ambice stát se historickoure-
kapitulací vládytétozajímavépanovnice.
P‡edev¿ímjetotext, kterÿ poskytuje moæ-
nost hereçce formátu Stelly Zázvorkové,
abyukázalacelÿ¿irokÿrejst‡íksvéhohe-
reckého mistrovství.

s t r a na Vl e de n 2 002

Pozvánka na koncertNovÿrokzaçnemehudbouprovioloncel-
lo. Tentonástrojjeschopenvelkév‡elosti,
aƒjetedycelÿroktakovÿ, v‡elÿazároveñ
klidnÿ. Josef Klíç je interpret virtuozní,
dobÿvající si v poslední dobêv hudebním
svêtêslu¿nÿrespekt. Tentorodákz Morav-
ské T‡ebovéæije v Brnê, kdese právêstal
koncertnímmistremvJanáçkovêope‡e. Na
podzimtaké p‡evzal místo cellisty v Mo-
ravskémkvartetu, kterép‡edçasnêopustil
jehobÿvalÿprofesorz Akademie, Bed‡ich
Havlík. Josef také hudbu skládá, teâ ho
právê çeká autorskÿ veçer v Holandsku.
Avedletoho dvazájezdydo ”ecka, naSi-
cílii ataké doJaponska.

Usly¿íme dva pozdnê romantické cello-
vékoncerty. JedenAngliçanaEdwardaElga-
ra, druhÿ Francouze Camille Saint-Saënse.
Známêj¿í z nich, Saint-Saëns, byljedenze
zakladatelûNárodníspoleçnosti hudby. Tato
zajímavá spoleçnost sdruæila p‡ední fran-
couzskéskladatelespoleçnouideou- har-
monickypêstovat v¿echnahudební odvêtví,
tedyi hudbu nástrojovou, doté dobyodstr-
kovanou. Tehdej¿í publikum, odchovanéro-
mantismem, preferovalo p‡edev¿ímopery
aprogramní hudbu. Odskladatelûtehdej¿í
Francieto bylazajímavásnaha, tak‡íkajíc
vzali vêci do svÿchrukou. Atehdy právê
vznikl i koncert, kterÿtaké usly¿íme. Sa-
moz‡ejmês doprovodemklavíru, orchestr
byse námdo Çervené knihovnyneve¿el.

Prosím, p‡ivítejte mladéhoumêlcez na-
¿eho kraje vlídnê... Blanka ¢efrnová



Pozvánkydo divadla Trám Bystrou¿ka, li¿ka
svitavského Céçka

Takzavámi zase p‡ichází na¿e nej mi-
lej¿í hra oli¿ce Bystrou¿ce. Vznikla uæ
vroce 1997.

Hráli jsmeji mnohokrát - domai ve
svêtê.

Ale uvêdomili jsme si, æe pro svitav-
ské dêti uæ hroznê dávno... Aæet‡ebati,
kte‡ítuhlepohádkuv Trámukdysi vidêli,
se uæ dneskatak úplnê necítí dêtmi...

Atak, milé dêti, jetadyopêt revírník,
uçitelskÿ, dûstojnÿ pán, li¿ka Bystrou¿-
ka, paní revírníková, pes Lapák, kohout
a slepice, jezevec, komár i li¿ák Zlato-
h‡bítek.

P‡íbêhli¿kyBystrou¿kyajejíhorevír-
níkazna p‡ece v Çechách kaædÿ!

Je to pozdrav z Moravy od Rudolfa
Têsnohlídka.

Tuto hru plnou písniçek, p‡íjemného
povídání a hezkého pokoukání vámza-
hraje azazpívá na moravskou notu na¿e
Céçko v divadle Trámv nedêli 27. ledna
2002 v 15 hodin.

Petr Mohr
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Marcipán
Kolik cukru, tolik mandlí

Marcipánspolutvo‡í
Ji‡í Hodinazpêv, housle, taneçní variace
Martina P‡ibylová- klavír
Ond‡ej ¢kroch- kytara, sbor
Tadeá¿ Mesany- kontrabas
Hosté:
Leona Prokopcová- zpêv
¢têpá ¢kroch- klarinet, soprán, saxofon,
irskéflétny
VítêzslavJanda- tamburína, buben, hop

Marcipán je chutné atvárné têsto,
ale také název souboru, kterÿ vede Ji‡í
Hodina.

DebutovéalbumMarcipánup‡iná¿í-
kromê návodu na p‡ípravutéto dnes tro-
chu neprávem pozapomenuté pochout-
ky- nev¿ední autorskéinterpretace písní
z Çech, Moravy Slovácka. Jsou to písnê
fa¿ankovÿchradostí, písnêo mládí, lásce,

JanSpálenÿ a ASPM
JanSpálenÿsenarodil 4. prosince 1942

na Královskÿch Vinohradech velmi mla-
dÿmmúzickyzaloæenÿmrodiçûmjakoprvo-
rozenÿ. Vdêtství mizernêa nemotornêvrzal
na housle. Po prokymácení se pubertou
objevil dixieland, první bránu do svêta
jazzu, potaæmoimprovizace. Hlavnêov¿em
potkal celÿ æivot milované dechové hu-
dební nástroje. Po maturitê najedenác-
tiletce pracoval jako kopáç u nádvorní
party vtovárnê Rudÿ Letov. Praæskou

zármutku, touze, písnê æertovné avojen-
ské.

FLidová písniçka çasto zrála do své
koneçnépodobypo mnohogenerací. Lidé

si zpívali otom, cojetê¿ilo, cosejimlíbi-
lo, aletaké, çímsetrápili, coje dojímalo,
i bolelo, çemusesmáli i nadçímplakali
- Amy se ktêmto písniçkámçasto obra-
címe, kdyæ zaæíváme nêco podobného.
Jejichpravousbírkouje na¿e vlastní srd-
ce,G ‡íká zpêváka houslista Ji‡í Hodina,
absolvent Praæské konzervato‡e. Na Con-
servatotie de Paris poté vystudoval obor
dirigování Gregoriánskéhosboru. Odro-
ku 1987je çlenemsouboru Schola Gre-
goriana Pragensis, se kterÿmse vênuje
interpretaci gregoriánskéhochoráluvrám-
ci koncertní i liturgické çinnosti. Vroce
1997zaloæil æenskÿvokální soubor Scho-
la Benedicta, specializovanÿ na provozo-
vání gregoriánského chorálu. Vestejném,
roce inicioval také vznik skupiny Marci-
pán, která navazuje na tradici lidovÿch
písní u nás. P‡edlety byl Ji‡í Hodina mi-
mojiné spoluzakládajícímçlenemÇes-
komoravské hudební spoleçnosti (dnes
Çechomor).

konzervato‡studoval vletech1964-1968.
Hrál st‡ídavê natrombón, tubu, baryton-
saxofon.

V¿estapadesátém vêku svého æivota
sezaçal uçit hrát nakornet. Vbêhulet hrál
dixieland, rock nroll, thytmand blues,
s bratrem mêli kapelu Hipps a Apollo-
beat, hostoval v popvÿchkapelácha hud-
bê, kterésep‡eváænê‡íkáváæná. Odroku
1984æije ASPMapro ASPM. Celÿæivot
skládá, pí¿e texty, aranæuje, provokuje...
Hudebníreæisér, dramaturg, noçnívypravêç

rozhlasovÿchpohádek, nêænÿchlap. Ta-
tínek jedné z æivÿch podob çeského
blues.

Akromê toho v¿eho se Jan Spálenÿ
vyznaçujejednoulibûstkou. Vædycky, kdyæ
p‡ijdeleden, musí do Svitav... Letos toje
pot‡etí a do Trámua 10. ledna..

Spolus JanemSpálenÿmusly¿ímeauvi-
díme: Michala Geru (k‡ídlovka, trubka,
zpêv), Radka Krampla (vibrafon, zpêv),
FilipaSpáleného(tuba, baskytara), Mila-
na Ferdu Peroutku(bicí).
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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.: 0461/54 17 15

9. Filmovÿ klub: VÇínêjedí psy
Dánskáakçní kriminální komediereæiséra
LasseSpanga Olsenasenijaknetajíinspira-
cí vtvorbê Quentina Tarantina. U¿lápnutÿ
bankovníú‡edníçeksestanehrdinou, kdyæ
náhodouzne¿kodnílupiçe. Nalítnev¿akpod-
vodnici, vydávající seza manæelkuuvêznê-
ného zloçince, achceji pomoci... P‡íbêh
s prudkÿmdêjem, nabitÿ akçními scéna-
mi, ale také notnou dávkou cynismu, do
krajnosti vypjatÿçernÿhumor.

13. - 15. A. I.: Umêláinteligence
NovÿfilmStevena Spielberga byl natoçen
podlepovídkyuznávanéhobritskéhoauto-
ra sci-fi Briana Aldisse. Hrdinou p‡íbêhu
jekybertronickÿjedenáctiletÿchlapec Da-
vid, navenek nerozeznatelnÿ odlidskÿch
vrstevníkû. Jeprvnímprototypemnovége-
neracerobotû, kte‡ísejinakvespoleçnosti
jiæ dávno zabydleli a kte‡í v ní mají jak
p‡íznivce, takfanatickéodpûrce. Narozdíl
odjinÿchje Davidnaprogramovanÿtak, æe
projevujeaz‡ejmêi cítílásku. Citovépou-
to mezí robotemaæenou, jíæ má nahradit
nasmrt nemocnéhosyna, sev¿akukáæeja-
kozdroj mnohahlubokÿchkonfliktû...

16. Filmovÿ klub: England!
Celoveçerní hranÿdebut Achimavon Bor-
riesespojuje dvapodstatné atributykonce

minuléhostoletí: následkyçernobylské kata-
strofyaúdêl postkomunistickÿchslovanskÿch
emingrantûvesjednocenémNêmecku. Dva
kamarádi pat‡ili ksovêtskÿmvojákûm, posla-
nÿmpohavárii çernobylskéjadernéelekt-
rárnyvroce1986dozasaæenéhoúzemí. Uæ
tehdy se marnê pokou¿eli utéct do ciziny.
Jejich vysnênou zemí se stala Anglie. Po
mnoha letech sejeden z nich - têæce ne-
mocnÿ z ozá‡ení - vydá za snemaskonçí
v Berlínê. Po mnoha peripetiích umírá na
b‡ehuvysnêné Anglie...
Realistickypodanÿp‡íbêh, vycházející z osu-
du skuteçnÿch postav, zaznamenává p‡ede-
v¿ímvyko‡enênost emigrantû, kte‡í seobtíæ-
nê vyrovnávají s existencí vjinémprost‡edí
akte‡í majíznaçnêomezenÿvÿbêr moæností.

31. Filmovÿ klub: Toje métêlo
Zvlá¿tê ve Francii vzrûstáv poslední dobê
poçetfilmû, kterép‡ekvapují svousexuální
otev‡eností azobrazenímerotickÿchscén.
Pat‡í mezi nê i tento snímekJeana-Marce
Barraa PascalaArnolda. Pêtat‡icetiletÿfar-
má‡ æije poléta ve zdánlivê uspo‡ádaném
manæelství s puritánskou æenou. Manæelé
v¿ak spolu nikdy nespali. V¿e se mêní ve
chvíli, kdy se v mêsteçku objeví krásná
mladá Francouzka... Vbigotnímprost‡edí
provinçního malomêstaje v¿akcizoloæství
neodpustitelnÿh‡ích.

Pozvánka do kina
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Dûm dêtí
a mládeæe

Paleta
tel.: 533 743

e-mail: ddm@ddm.svitavy.cz

ZU¢ SVITAVY
tel. 53 43 12

23. St 17:30hod. sál ZU¢
Æákovskÿ hudební veçer

2. St 8:45 hod.
Novoroçní turnaj
ve florbalu dvojic 6. - 9. t‡.
12. So 9:00hod. loukauJelena
Zimní liga házedel 1. kolo

13. Ne 8:00hod. st‡elnice DDM
St‡eleckásoutêæ VzPi
10. roçník Novoroçní cena

19. So 10:00hod.
Keramickédopoledne prove‡ejnost

20. Ne 8:00hod. st‡elnice DDM
St‡eleckásoutêæ VzPu30La 40S
5. Roçník Novoroçní cena

26. So 9:00hod. loukauJelena
Zimní liga házedel 2. Kolo

27. Ne 14:00hod. Stadion Míru
Karneval naledê

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

e-mail: sybront @email.cz

III. Z¢ Riegrova ul.
9. St 17:00 hod. III. Z¢
II. kytarovÿpodveçer na Z¢
Zpívání p‡i kyta‡e, çaji nebo kávê.

24. Çt 17:30hod. NadaceJ. Plívy
,Putování svêtemletem-
Nav¿tívímev¿echnykontinentynadpohled-
nicemi a mincemi zesouçasnosti a minulosti.
Vstupné dobrovolné.

31. Çt 17:00hod. NadaceJ. Plívy
Schûzkapêstitelûkaktusû, exo-
tickÿchasukulentníchrostlin

Projekt 1 00 - 2002
Pondêlí4. února NebenadBerlínem
ùterÿ5. února Kachní polévka
St‡eda6. února Smrtv Benátkách
Çtvrtek7. února Absolvent
Pondêlí 11. února Lalie polné

ùterÿ12. února Smysl æivota
St‡eda13. února Písnê z druhého

patra
Pondêlí25. únoraIntimita
ùterÿ26. února Arizona Dream
St‡eda27. února Kytice z tisíce

ajedné noci
V¿echna p‡edstavení probêhnouv kinê Vesmír azaçínají vædyv 19:30hodin.
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1. - 3. ùt, St, Çt 19:30 hod.
MoulinRouge USA, Austrálie 2001
Æádnézákony. Æádnáomezení. Jediné pravidlo.
Nikdy se nezamiluj. Filmjejako divokájízda
aodehrávásevletech1899-1900vlegendár-
nímpa‡íæskémnoçnímpodniku.
Vhlavní roli Nicole Kidmanová.
Scéná‡ areæie: Baz Luhrmann
Vstupné: 55,- Kç titulky 128 min.
4. - 6. Pá, So, Ne 19:30 hod.
Rychleazbêsile USA2001
Rychlostje pro nê drogou. Akçní kriminální film
z prost‡edí svêtasuperrychlÿchaut. Nelegální
uliçní závodyspeciálnê upravenÿchvozû.
Reæie: Rob Cohen
Vstupné: 50,- Kç titulky 107 min.

7. - 8. Po, ùt 19:30 hod.
P‡ízraçnÿsvêt GB, USA2001
Æivot dvou p‡ítelkyñ se po skonçení st‡ední
¿kolyradikálnêzmêní. Pozoruhodnákomedie
podle stejnoj menné kultovní knihy Daniela
Clowese. Nev¿ední pohlednasvêt dvoudívek.
Reæie: Terry Zwigoff
Vstupné: 50,- Kç titulky 111 min.
9. St Filmovÿklub 19:30 hod.
VÇínêjedípsy Dánsko 1999
Nicnení dobrénebo¿patné. Otomrozhoduje¿ty
sám. Kriminální komedie. P‡íbêhs prudkÿmspá-
dem. Inspirace vtvorbê Quentina Tarantina.
Reæie ast‡ih: Lasse Spang Olsen
Vstupné: pro çleny FK: 30,- Kç
ostatní: 40,- Kç titulky 91 min.
10. - 12. Çt, Pá, So 19:30 hod.
Sexybestie GB, ¢panêlsko 2000
Zvlá¿tní smês çerné komedie a moderní gan-
gsterky. P‡íbêhzku¿enéholupiçe abrutálního
psychopatického gangstera. Zabijáckÿ herec-
kÿvÿkonvroli zabijáka Bena Kingsleyho.
Reæie: Jonathan Glazer
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 89 min.
13. - 15. Ne, Po, ùt 19:30 hod.
A.I.: Umêláinteligence USA2001
Vÿpravadosvêta, ve kterémroboti sní atouæí.
Hlavnímhrdinousci-fi filmuje kybertronickÿ
jedenáctiletÿchlapec, kterÿje naprogramován
tak, æe projevujei cítí lásku.
Vhlavní roli: HaleyJoel Osment
Scéná‡ areæie: StevenSpielberg
Vstupné: 50,- Kç titulky 146 min.
16. St Filmovÿklub 19:30 hod.
England! SRN2000
Vidêt Anglii azem‡ít. Psychologické drama.
Následky çernobylské katastrofy aúdêl post-
komunistickÿchslovanskÿchemigrantûve sjed-
nocenémNêmecku.
Vjednéz hlavníchrolí: Anna Geislerová
Reæie: Achimvon Borries
Vstupné: pro çleny FK: 30,- Kç
ostatní: 40,- Kç od15let titulky 97 min.
17. - 18. Çt, Pá 19:30 hod.
Zatracenánoçní d‡ina GB, SRN2000
Smutnákomedieo plusecha mínusechsexu, o do-
plñováníregálû, o FSamotá‡íchGv21. století. T‡i
mladíci ajednadívka- v¿ichni mají noçní práci.
Reæie: Saul Metzstein
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 109 min.

19. - 20. So 17:00 a 19:30 hod.
Ne 17:00 hod.
Draçí doupê USA2000
Tyran Profionusiluje ozniçení pokojného císa‡-
ství, kde vládne spravedlivácísa‡ovna. Fantasy
dobrodruænÿfilmpodle strategické spoleçen-
ské hry.
Vhlavní roli: JeremyIrons
Vstupné: 50,- Kç titulky 109 min.

20. - 21. Ne, Po 19:30 hod.
Planetaopic USA2001
Ovládat planetu! Sci-fi dobrodruænÿfilm. Po-
zemskÿastronaut se ocitne naplanetê, ovládané
inteligentní opiçí civilizací.
Reæie: TimBurton
Vstupné: 55,- Kç titulky 120 min.

22. - 23. ùt, St 19:30 hod.
Sejmête Cartera USA2000
”íkali mu, æe mstít se nemácenu. Jistêæe má.
SylvesterStallonenastopêvrahûsvéhobratra.
Akçníthriller. Remakeklasické krimi britské-
horeæiséra Mikea Hodgesez roku 1971.
Reæie: Stephen Kay
Vstupné: 52,- Kç titulky 104 min.

24. - 25. Çt, Pá 19:30 hod.
Deníkprincezny USA2001
Princeznou proti své vûli. Romantická kome-
die. Patnáctiletá dívka se rázemstává dêdiçkou
královského trûnu apoznátu pravoulásku! Od
tvûrcû Pretty Woman.
Reæie: Garry Marshall
Vstupné: 55,- Kç titulky 116 min.

26. - 27. So, Ne 19:30 hod.
Babíléto ÇR2001
Smutnákomedie podle námêtuJi‡ího Hubaçe.
Jejími hrdinyjsoudûchodci nasklonkuæivota.
Vhlavní roli: Vlastimil Brodskÿ. Dále hrají:
Stanislav Zindulka, Stella Zázvorkováa dal¿í
Reæie: Vladimír Michálek
Vstupné: 52,- Kç 95 min.

28. - 30. Po, ùt, St 19:30 hod.
Blikajícísvêtla Dánsko, ¢védsko2000
Malí grázli s velkÿmi plány. Kriminální kome-
die- p‡íbêhsmola‡skézloçinecképarty, ocitají-
cí se v nebezpeçí zestrany mocnêj¿ích mafiánû.
Scéná‡ areæie: Andres Thomas Jensen
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 109 min.

31. Çt Filmovÿklub 19:30 hod.
Toje métêlo Francie 2000
P‡ekroç hranicesvobodnésexuality. Druháçást
volnétrilogie (první díl: Milenci). Æenatÿ muæ
pozná pravou rozko¿ aæ s milenkou uprost‡ed
bigotního malomêsta.
Hlavní role: Jean- Marc Barr
Scéná‡areæie: Jean Marc Barr a Pascal Arnold
Vstupné: pro çleny FK: 30,- Kç
ostatní: 40,- Kç od15let titulky 98 min.

1. - 3. únoraPá, So, Ne 19:30 hod.
Operace: Hacker USA, Austrálie2001
Pokud zná¿ heslo, nikdo tê nezadræí. Akçní
computerovÿthriller. Ilegální prûnik do zakó-
dovaného poçítaçového systému. St‡et Dobra
a Zla napozadí klasické Fvelké bankovní lou-
peæeG. Vhlavní roli: John Travolta
Reæie: Dominic Sena
Vstupné: 50,- Kçtitulky 100 min.

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 0602/969 647

1. - 3. ùt, St, Çt 20:00 hod.
MoulinRouge USA, Austrálie 2001
Vstupné: 55,- Kç titulky 128 min.

4. - 5. Pá, So 20:00 hod.
Rychleazbêsile USA2001
Vstupné: 50,- Kç titulky 107 min.

8. ùt 20:00 hod.
P‡ízraçnÿsvêt GB, USA2001
Vstupné: 50,- Kç titulky 111 min.

9. St 20:00 hod.
Dracula2000 USA2000
Touhaah‡íchjsoustaréjakolidstvosamo. Le-
gendární hrdina románu Brama Stokera ten-
tokrát v ulicích souçasného Londÿna a New
Orleansu. Horor.
Reæie: Patrick Lussier
Vstupné: 50,- Kç titulky 100 min.

10. - 12. Çt, Pá, So 20:00 hod.
Sexybestie GB, ¢panêlsko 2000
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 89 min.

15. ùt 20:00 hod.
A.I.: Umêláinteligence USA2001
Vstupné: 50,- Kç titulky 146 min.

16. St 20:00 hod.
Nahoru, dolû USA2000
Dramatickÿp‡íbêholásce ariziku, které skrÿ-
váromance. Milostnÿp‡íbêh.
Scéná‡ areæie: Don Ross
Vstupné: 50,- Kç titulky 107 min.

17. - 18. Çt, Pá 20:00 hod.
Zatracenánoçní d‡ina GB, SRN2000
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 109 min.

19. So 20:00 hod.
Draçí doupê USA2000
Vstupné: 50,- Kç titulky 109 min.

22. - 23. ùt, St 20:00 hod.
Sejmête Cartera USA2000
Vstupné: 52,- Kç titulky 104 min.

24. - 25. Çt, Pá 20:00 hod.
Deníkprincezny USA2001
Vstupné: 55,- Kç titulky 116 min.

26. So 20:00 hod.
Babíléto ÇR2001
Vstupné: 52,- Kç 95 min.

29. - 30. 20:00 hod.
Blikající svêtla

Dánsko, ¢védsko 2000
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 109 min.

31.1. - 2. 2. Çt, Pá, So 20:00 hod.
Operace: Hacker

USA, Austrálie 2001
Vstupné: 50,- Kç titulky 100 min.

KINO VESMïR tel.: 531 446
Pokladna otev‡ena kaædÿ den17- 20 hod.
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