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Aæ do 17. února máte moænost si pro-
hlédnout vÿstavufotografií a dokumentû
z cest çty‡çlenného ¿tábu Çeskételevize
Praha do míst bÿvalÿchstalinskÿchtres-
taneckÿchtáborû na Kolymê. Na vlastní
oçi mêlitito mladílidé moænost p‡esvêdçit
se,jaksezdeæijelidem, kte‡í sezjakÿch-
kolivdûvodûrozhodli natomtoúzemí zû-
statæíti nadále. Vÿpovêdi têchtolidíjsou
pro nás mnohdyp‡ekvapující a nepocho-
pitelné. Vÿstavaje doplnêna ukázkami
dokumentárníhofilmu, kterÿzde natoçili
ataké krátkÿmdokumentemo bÿvalÿch
obyvatelíchtéto oblasti - Evenech.

Vmêsíci únoruzahájímevÿstavudvou
vÿtvarníkû svitavského okresu- ‡ezbá-
‡eJi‡ího Kosinyz MoravskéT‡ebové
a malí‡kya grafiçkyIvanyFenikové-
-Fialové z Poliçky.

TvorbaJi‡ího Kosinyje velmi rozsáh-
lá. Od fotografie p‡es d‡evêné objekty
k umêlému kameni. Také Ivana Feniko-
vá-Fialová pouæívá mnohu druhû malí‡-
skÿchtechnik, vênuje sei tapisérii. Oba
vystavovali na samostatnÿch vÿstavách na
mnoha místech na¿í republiky.

Protoæetatovÿstavabude kvidêní ve
vÿstavních síních muzea je¿tê po celÿ
mêsíc b‡ezen, vrátímese k ní podrobnêji
v p‡í¿tímçísle Lucerny. Dnes Vás pozvu
pouzenajejí vernisáæ, kterásebudekonat

æijeme vjednadvacátémstoletí. Ane-
æijeme si aæ tak ¿patnê. My i mêsto,
zdáse,jsmesezaposledníchdesetlet
zmênili klep¿ímu. Kdosi dnesvzpome-
ne na ¿edivé rozpadající se námêstí,
neopravenédomy, ¿pinavéulice? Amy?
P‡estáváme se bát ‡íct co si myslíme,
p‡estávámebÿtlhostejní klidemi vê-
cemkolemsebe. Atoje dob‡e, i kdyæ
çastoto není vædyzrovna moc p‡íjem-
né. Mámráda na¿e mêsto. Mámzde
rodinu, práci aspoustup‡átel, kte‡í by
mnê velmi chybêli. Vím, æe se s nimi
setkámv divadle, kinê, na koncertê,
na vÿstavê, v bazénê, saunê nebojen
tak. Svitavyjsou podle mê velmi kul-
turní mêsto, atakje têch p‡íleæitostí
kaædÿ mêsíc víc neæ dost.

Kdysi kdosi chytrÿ‡ekl, æektomu,
aby si çlovêk na¿el k urçitému místu
citovÿvztah,je dobré, abyo nêmvêdêl
co nejvíce, abyznaljeho historii. Nê-
conatomasi bude. Atak,jestli chcete
vêdêt podrobnêji nêco opravdu nové-
ho azajímavého o Svitavách, zvu Vás
nasérii p‡edná¿ekdosvitavského mu-
zea. P‡ipravili jsmeje ve spolupráci
s Moravskouvlastivêdnouspoleçností
v Brnêa budousekonat vædyposlední
çtvrtek v mêsíci. Ta první 28. února
v 17 hodin a bude se tÿkat p‡í-
rodních pomêrû na¿eho regionu.
Z Brnap‡ijede o geomorfologic-
kÿcha pûdníchpomêrechp‡edná-
¿et RNDr. Mojmír Hrádek, CSc.,
o geologii a mineralogii RNDr. Sta-
nislav Housar, Kamil Sopou¿ek
z MoravskéT‡ebovénámpoví mno-
hé zajímavé o kvêtenê a vegetaci
aJi‡í Machze Svitav ofaunê na¿e-
horegionu. Zajímavé ainformacemi
;nabité< téma, nemyslíte?

Tak Vámp‡eji pêknÿ den, ménê
lhostejnosti, více záj mu nejen o vêci
ve‡ejné, ale i o své blízké at‡eba se
potkáme. Vmuzeu, divadle, nebo vté
saunê....

Blanka Çuhelová

Pozvánka na vÿstavu

STÅLÉ EXPOZICE
POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK

Z HISTORIE PRAÇEK
SVITAVSKÅZASTAVENï

OSOBNOST
OSKARASCHINDLERA

• • • •
do 17. 2. 2002
BUàPROKLETATYKOLYMO

23. 2. - 30. 3.
IVANAFIALOVÅ-FENIKOVÅ:

OBRAZY, GRAFIKA
JI”ï KOSINA: D”EVëNÉ OBJEKTY
Vernisáæ: sobota 23. 2. v 15 hodin
çtvrtek 28. 2. v 17 hodin

MUZEJNï ÇTVRTKY:
P”ïRODNï POMëRYSVITAVSKA

AMORAVSKOT”EBOVSKA
P‡edná¿í: RNDr. Moj mír Hrádek, CSc.,
RNDr. Stanislav Housar, Kamil Sopou¿ek
aJi‡í Mach

zaúçasti obouautorûvsobotu23. úno-
rav 15 hodinazahraje naní Petra He-
lebrantovánap‡íçnouflétnuaJi‡í Kosi-
najun. na housle. Obsahovê i vÿtvarnê
zajímavé obrazy, d‡evêné skulptury, ale
i bytové doplñkyçi ¿perkyurçitêstojí za
zhlédnutí. -bç-
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H”EBEÇSKO
SCHÖNHENGSTGAU
Açkoliv p‡edbíháme historickou do-

bu p‡ibliænê ojedno století, bude dobré
si p‡ipomenout charakter krajiny Svitav-
ska v¿ir¿ích souvislostech. Tímprvním,
co nás napadne, je zaçlenêní regionu do
nêjakéhopopsatelnéhocelku. P‡i st‡edo-
vêké kolonizaci lze Svitavsko rozdêlit na
území osídlovanévedruhépolovinê XII. sto-
letí osadníkyz podnêtupremonstrátského
klá¿terav Litomy¿li nastranêjednéaosto-
letí pozdêji narozsáhlouoblast,jejíæstruk-
tura byla vybudována díky kolonizaçní
çinnosti olomouckéhobiskupství nastranê
druhé. Lze tedy vypozorovat dvê kritéria
popisu oblasti - jednak církevnê nebo
zemsky správní (oblast se nacházela
podrozliçnoucírkevní správouv dûsledku
její polohy na zemské hranici) ajednak
národnostní (ve st‡edovêku nezávaæné,
pozdêji vysocecitlivétémajazykové). Pro
na¿i pot‡ebuje srozumitelnêj¿í národ-
ností hledisko, které dalo krajinêstruçné
poj menování H‡ebeçsko (nêm. Schön-
hengstgau).

Oblastleæící naçesko- moravskézem-
ské hranici arozkládající se na plo¿e
1 230 km2byla do roku 1945 nejvêt¿ím
çistênêmeckÿmjazykovÿmostrovemteh-
dej¿ího Çeskoslovenskas celkovou délkou
hranice 280km. Zahrnovalacelkem6vêt-
¿ích mêst (Svitavy, Mor. T‡ebová, Lan-
¿kroun, Mohelnice, Záb‡eha B‡ezovánad
Svitavou) a 142obcí, ve kterÿchæilo kro-
ku1939na126000obyvatel. Obcís çeskou
vêt¿inou bylo pouze 13 a poçet nêmecky
hovo‡ícíchobyvatel dosahoval 84%.

Jménokrajinyjeodvozenoodvsi H‡e-
beçleæící v centrální çásti území v nadmo‡-
ské vÿ¿ce 517 mna svazích stejnoj men-
ného26kmdlouhéhoh‡betus nejvy¿¿ím

vrcholem Roh (660 m) západnê od Mor.
T‡ebové. Jakÿje pûvodní etymologickÿ
vÿznamnêm. slovaSchönhengst se dosud
nepoda‡ilospolehlivê objasnit. Nêmeckÿ
název H‡ebeçje pramennê doloæen kro-
ku 1398 jako Sintenhengst a etymolo-
gicky snad souvisí se st‡edonêmeckÿm
slovem;schünden<(p‡ihnat, pobízet, hnát).
Zajímavostí je, æe v historickÿch prame-
nechsezpoçátkuneobjevujezmínkaoh‡eb-
ci (nêm. der Hengst), ale slovoje odvoze-
no od nêmeckého vÿrazu prosvah (nêm.
der Hang). Vlistináchnacházímepojme-
nování horského h‡betu a na nêmleæící
osady vrûznÿch podobách - tak vroce
1528jej zaznamenávámejako Schidhengst,
Schandhengst, vletech 1535-1548jako
Schadhyngst, Schadhenscht, Schand-
henscht, roku 1558 se objevuje Schint-
hengst, v urbá‡i moravskot‡ebovského
panství z roku 1571 je oblast oznaçena
jako Schindenhengst. Souçasná forma
j ména(a etymologickyvelmi prûhledná)
Schönhengst se poprvé objevila v úçtech
Moravské T‡ebové kroku 1600aodtéto
dobysetotooznaçení pouæívalov nezmê-
nêné podobê. Oznaçení celéhojazykové-
hoostrovaSchönhengstgauseobjeviloaæ
vroce 1813.

Aæ do XII. století byla oblast zales-
nênaneprostupnÿmpohraniçnímhvoz-
demmístyp‡eru¿enÿmkupeckoustezkou
nebo vodnímtokem. Od poloviny tohoto
století zasahovala na oblast H‡ebeçska
vlna klá¿terní kolonizace vedená p‡ede-
v¿ímpremonstrátskÿm‡ádemz Litomy¿le
a celÿproces osídlování konçí p‡íchodem
nêmecky hovo‡ících osadníkû díky cíle-
né kolonizací jednak olomouckého bis-
kupství zaú‡adu Brunaze Schauenburka
v polovinê XIII. století, ajednak koloni-
zací p‡edstavitelû vÿznamnÿch ¿lechtic-
kÿch rodû (Bore¿ z Rÿznburka). Proces

Staleté fotografie

Na starÿch staletÿch fotografiích není
vidêtjen srovnání - d‡íve a dnes. Vypo-
vídajíi jinévêci. Taknap‡íkladpohledna
mariánskÿsloupa mê¿ƒanskédomynahor-
ní çásti námêstí, jehoæ autoremje kolem
roku 1900 Otto Tyrolt, jejednímz mála
zimníchsnímkû mêsta. Nanêmvidímeté-
mê‡stejnouzimujakojeleto¿ní. Mnoæství
rozjeædênéhosnêhuztêæovalotehdyprovoz
koñskÿmsp‡eæeníma koçárûmpodobnê
jako dne¿nímautomobilûm. Sníh se na-
kládal napovozyaodváæelza mêsto. Av¿ak
je¿têjedendûleæitÿhistorickÿmomentskrÿ-
vátentopohled. Atolitinovÿsecesní sloup
mêstského osvêtlení se zasazenÿmchvo-
jímv míse pro kvêtiny, kterÿsijistê neza-
dás proslulÿmi ;svitavskÿmi lucernami<.
Svitavy bylyjednímz mála mêst, kdyjiæ
vroce 1894bylyzahájenypráce naelekt-
rickémve‡ejnémosvêtlení. Taksenámna
snímcíchzimai historietro¿kuzopakovala.

Milo¿ Vanêk

Od nepamêti k souçasnosti VI.
kolonizace vyvrcholil zaloæením nejvÿ-
znamnêj¿íchcenter: Záb‡ehu(nêm. Ho-
henstadt) vroce 1254, Svitav(nêm. Zwit-
tau) vroce 1256, Moravské T‡ebové
(nêm. MährischTrübau) roku1257, Mo-
helnice (nêm. Müglitz) z roku 1273, Lan-
¿krouna (nêm. Landskron) vroce 1285
aB‡ezovénadSvitavou(nêm. Brüsau)
kolemroku 1300. Tato data jsou pouze
orientaçní a vesmês urçují prvnílistin-
né zmínkyo danémmístê (dataci tzv. za-
kládacíchlistin), i kdyæ první osídlení
zdebylo mnohemd‡íve. Dal¿í koloniza-
ce, dosídlování azakládání novÿchpod-
danskÿch vsí na H‡ebeçsku probíhalo
je¿tê po celé XIV. a XV. století, ale to si
jiæ krajinasi dræelaryze nêmeckÿráz, ty-
pickoukulturu, zvykya ná‡eçí aæ doro-
ku 1945. Radoslav Fikejz

Obec H‡ebeçkolemroku 1900.



10. Ne 15:00 hod. divadlo Trám
Divadlo Rolniçka Liberec
MStra¿idelnáN barevnápohádka
P‡íbêho ;stra¿idle<, kteréhosenikdone-
bál, stra¿it neumêlo, zato se chtêlo v¿em
líbit. Vydalo se do pohádkového svêta na
zku¿enou ajeho velké p‡ání se splnilo.
Sloutkami hraje azpívá: CtiradJelínek
Vstupné: 30,- Kç

12. ùt 19:30 hod. Ottendorferûv dûm
Koncert KPH
Çeské klarinetové kvarteto
a Radka Fi¿arová
Rapsodie v çerném
Komornê ladênÿ koncertní po‡ad, zamê-
‡enÿ na písnêlet t‡icátÿch a çty‡icátÿch.
Vstupné: 45,- Kç, sleva 30,- Kç

Po‡adySt‡ediska kulturních sluæeb
13. St 19:30 hod. Divadlo Trám
Divadlo Vizita Praha:
Pudové putování
Slavnéexperimentální divadlozaloæenéna
improvizaci opêt ve Svitavách!!!
Uvidíte, usly¿íte a ucítíte pány: Jaroslava
Du¿ka a Martina Zbroæka
Vstupné: 100,- Kç
P‡eprodej od1.10. v Mêstskéminformaç-
nímcentru.

14. Çt 19:30 hod. Ottendorferûv dûm
Poutníci
Kapela, hrající country a bluegrass, vznikla
vroce1970v Brnê. Odroku1997hrají Poutníci
vnovésestavê. Vsouçasné dobêpat‡í ktomu
nejlep¿ímu, coçeskácounty mûæenabídnout.
Vstupné: 100,- Kç

22. Pá 17:00- 21:00 Bílÿ dûm
Posezení s dechovkou
Podrobné informace najdete na plaká-
tech.
Vstupné dobrovolné

Bílÿ dûma Divadlo Trám
- otev‡eno p‡i akcích SKS:
Vÿstava: Zdenêk Petræela
- Vzpomínky na Káhiru
Fotografie z pobytuv Egyptê.
Zdenêk Petræela je uçitelemze Svitav.
Vletech 1994-1998pracovaljako‡editel
málot‡ídní ¿koly p‡i Zùv Káhi‡e.
Procestoval celÿ Egypt, nafotil mnohofil-
mû asvé vzpomínkyzachytil v kníæce Jak
jsemse nestal faraónem.
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Informace ov¿echchystanÿchijiæuskuteçnênÿchpo‡adechSKS, vçetnêfotodokumentace, najdete na www.kultura-svitavy.cz
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Divadelníabonentnícyklus JARO 2002
St‡eda 6. b‡ezna
Studio DVAPraha
Dario FOa Franca RAME
Otev‡ené manæelství
Reæie: Patrik Hartl
Hudba: Ludêk Fiala
Hrají: Karel Roden, Jana Krausová, Ma-
rian Roden, Robin Nêmec
Çeská premiéra 21. ledna 2002
Komedieo vêçnémst‡etu muæskéhoaæen-
skéhoprincipua grotesknímboji¿ti vzta-
hu mezi dvêmalidmi, kte‡í se p‡i komicky
neohrabanémhledání lásky asouznêní

vpartnerskémæivotê ubíjí navzájem. Tato
brilantní komedie ojednomsvérázném
manæelskémpáruje hereckou p‡íleæitostí
pro dvavynikající herce- Janu Krausovou
a Karla Rodena.

St‡eda 17. dubna
Ladislav Smoljak
FantomRealistického divadla
Zdeñka Nejedlého
Autor, reæie, scéna: Ladislav Smoljak
Písnê: Ivan Hlas, Ladislav Smoljak
Hrají azpívají: Ivan Hlas, LadislavSmol-
jak, Doubravka Svobodová, Jan Ka¿par
nebo Marek ¢imon, Petr Reidinger, Ven-
dulka Kafková, Martina Musilová, Zuza-
na Krausová
Divadelní p‡íbêhodehrávající senapod-
kladêhistorickÿchfaktû, kdynapoçátku
roku1953sep‡ipravujeslavnostní veçer
k pêtasedmdesátÿmnarozeninámprofe-
sora Zdeñka Nejedlého, kdy má po nêm
bÿt divadlo(pûvodnê ¢vandovo) p‡ej me-
nováno.

St‡eda 15. kvêtna
Divadlo Semafor Praha
Poku¿ení svatého Antonína
Zpêvohra Vladimíra Franze aJi‡ího Su-
chého
Reæie: Petr Novotnÿ
Hrají: Ji‡í Suchÿ, Jitka Molavcová, Ma-
rekValenta, Lucie Çerníková, PatrikSto-
klasa, Radek Seidl, Zlata Kinská, Jára
Bene¿, Michaela Zemánková
P‡íbêh pokou¿eného poustevníka Anto-
nínaje pojednánsjistoudávkouhumoru,

alejeho posláníjezcelaváæné. Atakdi-
váklaçnÿ moralitysejí doçkáati ostatní
snad najdou vtomto p‡íbêhu obvyklou
dávkuúsmêvnéhohumorua potê¿íseten-
tokrát nev¿ední hudbou.

Nedêle 26. kvêtna
Divadlo Petra Bezruçe Ostrava
Tracyhotygr
Jazzovÿ muzikál na motivystejnoj menné
novely Williama Saroyana
P‡íbêh lásky Tracyho a Laury, kte‡í se
¿ƒastnê na¿li a vzápêtí pro pouhou mali-
chernostjeden druhéhozase ztratili.
Libreto: Ji‡í Josek.
Hudbusloæil Vlastimil ¢mída, hraje THE
GIZD.
Reæie Ji‡í Seydlerj. h.
Hrají: RichardKrajço, MarkétaViktorová
neboLucieÆáçková, Michal Æáçekj. h. ,
Kate‡ina Krejçí, Norbert Lichÿ, Michal
Przebinda, Milan¢ulcj. h. , AlenaSasíno-
vá-Polarczyk nebo Zdena Przebindová,
Daniel Zaoral, Josef Kaluæa a Taneçní
studio Lenky D‡ímalové.

Zmêna programuvyhrazena

V¿echna p‡edstavení se konají v Bílém
domê vædyv 19:30 hodin.
Vstupné na jednotlivá p‡edstavení çiní
100,- Kç.
Abonentní vstupenkanacelousezónuçi-
ní 350,- Kç.
P‡edprodej abonentníchvstupenekje od
11. 2. 2002 od 8:00 hodin v Mêstském
informaçnímcentru.
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Jetadyúnora v únoru musímedokina!
Neboƒ- p‡ichází k námopêt azase azno-
vu: PROJEKT 100. Jsmejednímz deva-
desáti kinu nás, kdezaæijemeonodobro-
druæstvíj ménemumêní filmu. Ji‡í Králík
p‡ednêkolikalety p‡i¿el s my¿lenkouvy-
brat a po deseti filmechroçnê bêhemde-
seti let p‡edloæit to nejlep¿í, co svêtová
kinematografie(mnohdynavzdorykomer-
ci) nabízí - proto onen PROJEKT100.

Atakjetadyúnora myjsmeopêt úçast-
níkyonohokouzlafilmovéimaginace. P‡ed-
kládámevámdesetfilmû, kteréreprezentují
leto¿ní p‡ehlídku PROJEKT100. Avê‡te
mi - opêt azaseto stojí zato. Adnes vás
provedoutêmi úæasnÿmi filmyrenomova-
ní filmoví kritici. Vybral jsem- s velkÿm
potê¿ením- çásti jejichpohledûnanabí-
zené filmy. P‡eçtête si je - a urçitê, no
ov¿em! Potkáme se v kinê.

Pondêlí 4. února
Nebe nad Berlínem

Inspiracítohotofilmovéhopodobenství
byla pro reæiséra Wima Wenderse çetba
Rilkeho Durinskÿchelegií - nêmeckÿ bás-
níkv¿e ;zalidnil andêly<

Wendersovi andêlé mají civilní podobu
a chodí v dlouhÿch plá¿tích. Dræí hlídku
nadv¿emi ztrápenÿmi du¿emi Berlína, mo-
housekamkoli p‡enést a naslouchat my¿-
lenkámlidí v metru, vloænicích... Jsou
poslyp‡iná¿ejícími svêtlotêm, kte‡í bloudí
vtemnotách. Svêt v¿ak vnímajíjenskrze
nê. Vidênijendêtmi, kteréjsou-jakoan-
dêlé - je¿tê netknuté ;reálnÿm< svêtem.
Lidéje nevidí, aletu¿í, æejsounêkdetak
daleko- a p‡itomtak blízko.

Jedenz andêlûpro svûj vysnênÿideál
uçiní vrcholnê romantické gesto: vzdáse
nesmrtelnosti. Nikoli náhodoubylfilmsi-
tuovánprávêdo Berlína- podle Wenderse
je alegorií svêta, mêstem, kteréje stig-
matizovánodêdictvímváleçnÿchtraumat.
Jako by Berlín zapomnêl na Boha ajako
by Bûhzapomnêl na Berlín...

Tomá¿ Seidl

ùterÿ 5. února
Kachní polévka

Æánr bláznivé komedie vyæaduje, aby-
chomp‡istoupili naurçitounadsázku. Væád-
né komedii avæádnémæánru v¿ak z‡ejmê
nebyla;pravidlahry<takdûslednêstavêna
avzápêtí úspê¿nêbo‡enajakovkomediích
brat‡í Marxovÿch. Pêtice sourozencû po-
cházejícíchz NewYorkudíkysvéorigina-
litê dobylai Broadwayi. Kfilmuse Marxo-
véjako komediální skupina dostali aæ ve
zvukovéé‡e, coæúzcesouviselos verbální
stránkoujejich komiky.

Kachní polévka se odehrává v minia-
turnímstátê Freedonii, jejíæ diktátor vy-
hlásí z malichernÿch dûvodû válku sou-
sední Sylvánii. Do v¿eho se zapletou dva
;¿piçkoví< ¿pióni, najatí sylvánskÿmvel-
vyslancem. Pro oba kumpány v¿ak není
problém kdykoli p‡ebêhnout ke druhé
stranê...

Dnes povaæujeme Kachní polévku za
jednuz perel marxovské filmografie. Je
v první ‡adê çistokrevnou bláznivou ko-
medií, kterási nedêláambice nasdêlová-
ní nêjakÿchza¿ifrovanÿchposelství nebo
nazesmê¿ñování politickÿch pomêrû.

Zdeno Kubina

St‡eda 6. února
Smrt v Benátkách

Luchino Visconti pat‡í mezi reæiséry,
kte‡ívytvá‡ejísvûj osobitÿavÿraznêindivi-
duální styl. Vydobyl si právempovêst kon-
geniálníhofilma‡erománûanovel. Adapto-
val slavnou novelu Thomase Manna Smrt
v Benátkách.

Vroce 1911 p‡ijíædí mezi lázeñskéhos-
tydobenátskéhohotelustárnoucí hudeb-
ní skladatel, abysetuzotavil z vyçerpání
aléçil si du¿evní rozladu, pociƒovanou po-
slední dobou pro neúspêchyv práci. Hned
první den po p‡íjezdu se klid váæeného
skladatele kardinálnê naru¿í a nadáleje
soustavnê niçenp‡ítomností krásného mla-
díka.

Vumêlci tolikp‡ístupnémuvnímání krá-
syvyvolávákrásnÿchlapecznepokojující
muçivé pocity spojené sfascinací. Zkrad-
mÿch pohledû na nêj si skladatel témê‡
masochistickyzpûsobuje muka.

;Kdovlastnímzrakemspoçinul nakráse,
jiæjezasvêcensmrti,< praví sev Mannovê

novele afilmtutoromantickoudevízuplnê
p‡ejímá.

Viscontihofilmvyjad‡ujevevrstvêsvÿch
vÿznamû nejvnit‡nêj¿í pochybnosti osmys-
lu krásy a umêní ve svêtê rozkládajících
se hodnot.

Ivo Pondêlíçek

Çtvrtek 7. února
Absolvent

Komedie Mike Nicholse pat‡í ktêm
dílûm, která se do kinematografickÿch
dêjinobtiskladopademnadiváky. Absol-
ventje titul, kterÿ v USAdruhé poloviny
60. let signalizoval neudræitelnost stáva-
jící podoby spoleçenskÿch pomêrû. Jed-
noduchÿ p‡íbêh Absolventa lze vtêsnat
doformule klasickéromantické komedie.
Çerstvÿabsolvent universityse po návra-
tudomûpropadne dostavuzmrtvêní. Ro-
diçep‡edpokládají, æejejichsynbudepo-
kraçovat v nalinkovanémæivotê. Mladík
plnÿ nejasného vzdoru v¿akradêji leno¿í
a ochotnêse nechásvést manæelkouotco-
vaobchodníhopartnera. Kdyæ v¿akpozná
její dceru, okamæitêsezamiluje. S nehyb-
ností je konec: dêlá v¿e proto, aby dívku
získal.

Moænánejrebel¿têji dnes na Absolven-
tovi obsazení hlavní role. Legenda, s níæ
totiæ Bendop‡íbêhuvstupuje, totiæ p‡ík‡e
kontrastujesevzhledemDustina Hoffma-
navtitulní roli. Alena Prokopová

;Mládeæstálavefrontáchp‡edbiogra-
fy za a) na Dustina Hoffmana nebo b) na
Simona a Garfunkela. Dospêlí tamstáli,
abyzjistili, proçjejichdêti stojí vefrontê.<

AndrewSarris,
Vilage Voice 20. 12. 1973

Pozvánka na PROJEKT 100 - 2002
ú no r 2 002s t r a na I V
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Pondêlí 11. února

Lalie polné
Druhÿa poslední celoveçerní filmEla

Havetty Lalie polnéje pokládánzaepilog
çeskoslovenské nové vlny 60. let.

Lalie polnéjsoup‡episemnovely Vin-
centa ¢ikuly Nebÿvá na kaædomvr¿ku
hostinec. Havettazde navázal nanespou-
tanoutvo‡ivost a bláznivouzt‡e¿tênost fi-
gur svého debutu Slávnosƒ v botanickej
záhrade.

Lalie polnéjsou ve filmu váleçní vy-
slouæilci, kte‡í je¿tê dlouho po skonçení
bojû brázdí krajinoujako tuláci çi p‡ímo
æebráci, putující odjarmarku kjarmarku
a odpoutê k pouti, moænáválkouvyko‡e-
nêní azbavení domova, moænáale¿ƒastní,
æevûbecp‡eæili, a protosi otovíceváæící
kamarádství asvobody.

Astejnêtaki reæisérfilmuzûstal aædo
svésmrti muæembezrodiny, bezvlastního
bytu. Anakonec i on se nejlépe cítil ve
spoleçnosti hospodskÿchexistencí...

Jan Luke¿

ùterÿ 12. února

Monty Python: Smysl æivota
Poslední ze t‡í celoveçerních filmû,

které natoçila skupina anglickÿch komi-
kûsdruæenÿchpodfirmou Monty Python,
byl dokinuvedenvroce 1983. MontyPyt-
hon = pêtice autorû- hercû: JohnCleese,
GrahamChapman, Eric Idle, TerryJones
a Michael Palin.

Snímekse nedræíjednotné dêjovélin-
ky. Tvo‡í jej soubor skeçû, které volnê
svazuje ¿iroce pojatá koncepce nad peri-
petiemi a nástrahami æivota z pohledu
ryb v akváriu velké restaurace. Snímek
jerozdêlendosedmi kapitol, sedmi stá-
dií æivota, odtêchoçekávanÿch, jakoje
Zázrakzrození, Rûst a vzdêlání, Boj muæe
proti muæi nebo Smrt aæ pobizarní obra-
ty osudujako je Transplantace orgánû
zaæiva.

Filmse skládá z divokÿch montypyt-
honskÿchobrazûp‡ekraçující v¿echny me-
ze;dobréhovkusu<, neboƒjsouplnésexu,
násilí, excesû...

Naprvní pohledbysezdálo, æesesku-
pina vrátila ke svÿm ko‡enûm, kformê
volnê a na sobê nezávisle na sobê spoje-
nÿch skeçû, plnÿch surrealistického hu-
moru.

Petr Palou¿

St‡eda 13. února

Písnê z druhého patra
Kolovrátkové mottosnímkuPísnêz dru-

hého patra - zní samo o sobê nesmyslnê:

;Milováni, nechƒ jsou ti, kdoæ sedí.<
Up‡esñuje, vymezuje astvrzuje totiæ vizi
tohoto svêta podle scénáristy, reæiséra,
st‡ihaçe a producentatohoto filmu: Roye
Anderssona. Vize svêta, kterÿ se zastavil
na prahu zmaru, svêta, jenæ se promênil
vjednu velkou, mlçící a nehybnou çe-
kárnu.

;VefilmuPísnêz druhéhopatrajeob-
saæenospoustatémat, alejednojezásadní
- vêci se vymknoukontrole,< ‡ekl o svém
snímku Andersson.

Filmnemá;hrdiny< vtradiçnímslova
smyslu. Velmi volnê uvádí do pop‡edí
scény nêkolika na pohled odtaæitÿch po-
stav, pospojovanÿchvnit‡nê podprahovou
metodouasociací anavenekestetikouo¿kli-
vosti. P‡eváænê sta‡í, obtloustlí, povadlí,
matnê ze¿edlí, s ochablÿmi svaly, povis-
lÿmi ramenya nehybnÿmi obliçeji. Takoví
jsouçekatelé marnosti v Anderssonovê ne-
lichotivém, bizarnímpodobenství.

Kdo poctivê vst‡ebá Písnê z druhého
patra, æasne pak, æetramvajejezdí a cin-
kají, káva voní, kamna h‡ejí, dêti si hrají
a milenci se dræí zaruce...

Mirka Spáçilová

Pondêlí 25. února

Intimita
Zprvujednoduchÿpûdorys snímkure-

æiséraPatrice ChéreauaIntimita;muæpot-
kává æenu, jenæe pouze kaædou st‡edu<,
se ve druhé çásti filmukomplikuje setká-
ním muæe s manæelemæeny a celkovÿm
p‡esunemdûrazuz têlesnÿch na emocio-
nální vztahy.

Záklaní náladai osnovascéná‡evychá-
zí ze dvoutextû, jejichæ autoremje Nanif
Kureishi. Novela mápodobuhrdinovavnit‡-
ního monologu, vyjad‡ující situaci muæe
st‡edníhovêku. Filmovÿscéná‡v¿akp‡e-
jímátuto situaci pouzejako rámec vypl-
nênÿ novÿmobsahem.

Jsou-li dokonalé herecké vÿkony acitli-
vá kameraæivlemp‡echoduodaktukvy-
právêní, t‡etímstejnê dûleæitÿmprvkem
fimuje zvukovástopa, vçetnê hudby...

Karel Thein

ùterÿ 26. února

Arizona Dream
Emir Kusturica importoval do svého

jediného ;amerického< filmurozpolcené
postavy Dostojevského. Jsoutotaktrochu
typy z Idiota: nevinnÿ sirotek se zaplétá
dosoupe‡ení dvouæenpodobnêjakokníæe
Mi¿kin. Rozhodující události se, podobnê
jako uruského románopisce, rozehrávají
vevelkémdomêazískávají rozmêrspole-
çenského skandálu.

Mluvíme-li o karnevalizaci, ocitáme
sejiæ v nejvlastnêj¿ímKusturicovê æivlu,
kterÿlze definovat jako márquezskÿ ma-
gickÿrealismus vespecifickybalkánském
podání.

Kusturica uplatnil ve svémfilmukon-
cepci dvou plánû: zatímco pop‡edí je
zpravidla lehké aæ bestarostné, vnit‡ní
struktura p‡íbêhu bÿvá tragická a nasy-
cená mnoæstvímvÿznamû.

Jaromír Blaæejovskÿ
;Je to film, kterÿ obsahuje nádherné

vize. Ambulancena Mêsíci. Neúspê¿náse-
bevraæda na skákavé ¿ñû‡e. Johny Depp.
Peszachrañujeçlovêkap‡edsmrtív Antark-
tidê. Faye Dunawayová. Æelvy plazící se
za masem. Jerry Lewis. Muæ, kterÿpoçítá
ryby. Pavlína Po‡ízková.<

Robert Ebert
Chicago Sun-Times 1. 6. 1995

St‡eda 27. února

Kytice z tisíce ajedné noci
Kdyæ Pier Paolo Pasolini zaçal chystat

filmovoutranskripci Pohádektisíce ajed-
nénoci, v níæ hodlal zdûraznit právêonen
dêtskému publiku nep‡ístupnÿsvêt (ho-
mo)sexuálního zacílení motivací jejich
hrdinû, vstupoval na dosud neprobáda-
nou pûdu.

Uzavíral jí volnou trilogii p‡episû
slavnÿchliterárních dêl, najejichæ pod-
kladê chtêl ukázat, æe lidská p‡iroze-
nost laçnící po sexujako osvobodivém
aktu nezná ani çasová, ani prostorová
omezení.

Zamê‡il se na arabské prost‡edí. Sice
se obe¿el bez vyprávêní ¢ahrazádinÿch,
alevÿstavboustrukturup‡edlohyp‡evzal.
Jako rámující p‡íbêhzvolil milostné sou-
æení, kterézaæívají násilnê odlouçení mi-
lenci. Dotohotosvorníkupakvkládádal¿í
p‡íbêhy.

Pasolini se zjevnÿmokouzlenímoæivil
ve¿keré stereotypy aæ zkratkovitéhorázu,
dotÿkající se evropskÿchp‡edstavo Orien-
tê. Zdûrazñuje exaltaci my¿lenek i çinû,
rezignaci naracionální úsudek, tíhu p‡e-
durçenosti, kterounelzezmênit, splÿvání
reality s nadp‡irozenemafascinaci nási-
lí. Alezároveñse opájí smyslností Orien-
tu, mimovolnou vábivostí æen asexuální
vynalézavostí.

JanJaro¿

Je velké dobrodruæství p‡ijít do kina
aspolus ostatními shlédnouttêchdeset
pozoruhodnÿch filmû... Tê¿te se tê¿ím
se.

Amêjme se dob‡e a dávej me na sebe
pozor, abyse námnêco zlého nestalo.

Petr Mohr
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Divadlo Vizita
Slavné experimentální divadlo zaloæené

naimprovizaci opêt ve Svitavách!!!
Uvidíte, usly¿íte a ucítíte pány: Ja-

roslava Du¿ka a Martina Zbroæka
Kdoje kdo?
JaroslavDu¿ek: pouhÿmaturantakos-

mickÿmudrlant,improvizujícígénius, neza-
¿katulkovatelnÿzpêvák, originální taneçník,
filmovÿherec, scénárista, reæisér, pedagog,
mim, televizní baviç, mistr p‡evlekû, slovní
ekvilibrista, moderátor, polyhistorik aboso-
nohÿfe¿ák

Martin Zbroæek: jazzovÿ houslista,
p‡íleæitostnÿ klavírista, zpêvák, herec,
klaun, pedagog, odborník na podlahovou
kosmetiku, prvoplánovÿsrandista, p‡ebor-
ník vpouæívání odêvních doplñkû apod
¿ílenÿmi maskami agrimasami je¿tê ¿íle-
nêj¿í fe¿ák

Poutníci
Hudební skupina Poutníci, hrající

country a bluegrass, vznikla vroce 1970
v Brnê. Její hvêzdné období zaçalo s p‡í-
chodemzpêváka askladatele Roberta
K‡esƒanav osmdesátÿchletech minulého
století.

Po nêkolika vítêzstvích na celostátní
soutêæi folkovÿch a country kapel Porta
a poudêlení nejvy¿¿íhoocenêní Zlatépor-
typ‡ichází profesionální dráhaa první LP
s názvemPoutníci. Vletech 1989a 1990
byli Poutníci ocenêni Americkou spoleç-
ností pro zachování arozvoj blugrassu
(SPBGMA) zanejlep¿í neamerickoublue-
grassovou deskuroku.

Odroku1997hrají Poutníci v novése-
stavê asice s hráçemna bendæo Petrem
Brandejsem, kytaristou, houslistoua man-
dolínistou Honzou Mácou. Zestar¿íchhrá-
çûzûstal kytaristaazpêvákZdenêkKalina
asouçasnÿ kapelník, kontrabasista azpê-
vák Ji‡í Karas Pola. Od ‡íjna roku 2001
posílil poutnické ‡ady dal¿í instrumenta-
lista(mandolína, kytara, housle) a hlavnê
zpêvákJi‡í Mach.

Po dvoutisících odehranÿch koncertû
domai v cizinê, po desítkách vystoupení
vtelevizi arozhlase a pozatímdeseti vy-
danÿch LP a CD pat‡í Poutníci ktomu
nejlep¿ímu, co çeská country mûæe na-
bídnout.

Ná¿ koncert KPHnaúnor-tojeoprav-
dovÿdárekprovás! Adanÿzesrdce. Çeské
klarinetové kvarteto se zpêvaçkou Radkou
Fi¿arovouaskladbyD. Ellingtona, G. Gersh-
wina, J. Whitinga, C. Santany, J. Kosmy,
Stinga... co‡íkáte?

Moæná jste nêkte‡í Radku Fi¿arovou
vidêli v muzikálu Evita nebo Vlasy, také
p‡ímo EdithPiafhrála. Alestejnê myslím
vás p‡íjemnê p‡ekvapí, jeto¿ikovná mla-
dá dáma.

Proçeské klarinetové kvarteto nepla-
tí æádné hudební meze, vstupují s chutí
do nejrûznêj¿ích æánrû av¿echna çest,
pohybují setamvædyskvêle. Ukazují nám

jednuz cest,jakhudbuvnímat- svobodnê
a bez omezení.

Jeto dávnácesta, tro¿kuzapomenutá,
ale mûæenámp‡inést mnohoradosti. Tak-
æetoto kvarteto hraje hudburenesançní
i jazzovou, klasickoui moderní atakyt‡e-
ba st‡edovêkou æidovskou. Tito bájeçní
muzikanti se nebojí experimentuatakési
dokáæoupro sebe hudbusami upravit.

T‡i klarinetyabasklarinet - originální,
vÿbornê hrající seskupení je æádané na
mnohafestivalechpocelé Evropê. Mûæeme
bÿtrádi ajsme, æetentosouborspoluvytvá‡í
i SvitavákJind‡ich Pavli¿. Pêknÿposlech.

Blanka ¢efrnová
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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

Pêveckésbory GAUDIUMaIUVENTUS,
které nav¿têvuje osmdesát souçasnÿchi bÿ-
valÿchstudentûGymnáziaveSvitavách, zí-
skalyvroce2001‡aduocenênív domácích
i zahraniçníchsoutêæíchafestivalech.

Sbory diriguje PaedDr. Vêra Bure¿ová,
na klavír hraje Mgr. Lenka Fikejzová.

GAUDIUM
19. 3. p‡ehlídkagymnaziálníchpêveckÿch
sborû Gymnasiacantant v Brnê. Vÿkonsbo-
ru byl porotou ohodnocenjako excelent-
ní.
18. 4. regionální kolo ¿kolních pêveckÿch
sborû v Hradci Králové. Sbor získal zlaté
písmo apostupdo celostátního kola.
9. 6. XI. celostátní p‡ehlídka¿kolníchdêt-
skÿchpêveckÿchsborûve Svitavách.
21. - 23. 9. Evropskésetkání hudební mlá-
deæe ve Weinheimuv Nêmecku.
23. - 26. 9. koncertnízájezddoPlochingenu.

Zahraniçní zájezd Gaudiase uskuteçnil za
laskavéhop‡ispêní NadaceJosefaPlívy, Sdru-
æenírodiçûap‡átel GymnáziaveSvitavách
apana Pavla Páska.

IUVENTUS
12. 5. mezinárodnífestivalJaroseotvíráve
ÆâárunadSázavou. Iuventussestal vítêzem
soutêæeaobdræel cenuporotyzacelkovêvy-
nikající vÿkonacenu Zdeñka Luká¿e.
18. -19. 5. mezinárodnífestival Sine musica
nullavitav Egeln(Nêmecko).
23. - 26. 5. mezinárodnísoutêæ CäciliaChor-
tage v Limburgu (Nêmecko). Sbor získal
3. místoast‡íbrnÿdiplomvkategorii mlá-
deænickÿchsborûa4. místoast‡íbrnÿdip-
lomvkategorii populární hudba.
1.-4. 8. Rybinskÿmezinárodnísborovÿfes-
tival (Ruskáfederace). Ztohotofestivalusi
Iuventus p‡ivezl diplomzavelkÿp‡ínossbo-
rovému umêní a kulturnímvztahûm mezi
národy.
2.- 3. 11. mezinárodní soutêæ Praæské dny
sborovéhozpêvu. Sbor obdræel zlatÿ pohár
azískal 1. místov kategorii vyspêlÿchsmí-
¿enÿchsborû.

V¿echny soutêæe afestivaly se konaly za
laskavéhop‡ispêní Mêstskéhoú‡aduveSvi-
tavách. Pêvecké sbory dêkují v¿em, kte‡í
finançnê podporují na¿i çinnost.

ùspêchyPS Gaudium a Iuventus

s vi t avs kÿ k ul t ur ní k al e n dá‡

Dûm dêtía mládeæe 5Paleta6
tel.: 533 743

e-mail: ddm@ddm.svitavy.cz
Lan¿krounská4, Svitavy
Tel.: 0461/533 743

http://www.ddm.svitavy.cz
Internet pro dêti a mládeæ

1. Pá 7:30-16:00hod.
Mozaika- prázdniny v DDM
1. Pá, 16. So
Keramickédopoledne prove‡ejnost

9., 23. So
18. Roçník
Memoriálu Oldy Laischnera
9. So 9:00hod. uJelena
Zimní liga házedel
17. - 24.
Rekreaçnípobyt Rodiçûs dêtmi
v Tyrolskÿch Alpách

18.- 22. Po-Pá
P‡ímêstskÿtábor v DDM
18.- 20. Po-St
Prázdninové putování Prahou
18.- 20. Po-St 9:00hod.
Prázdninové sportovní soutêæe
27. St 19:00hod. NadaceJ. Plívy
Antikoncepce MPROa PROTIN
28. Çt 15:00hod. Bílÿdûm
Diskotéka

III. Z¢ Riegrova ul.
6. St 16:00 hod. III. Z¢
III. kytarovÿpodveçer
- posezení p‡i kyta‡e açaji ve ¿kole

ú no r 2002

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

e-mail: sybront @email.cz
21.Çt 18:30hod. NadaceJ. Plívy
45. cestovatelskÿveçer
USA- vyprávêní o práci a cestáchv USA
vrámci programu Work and Travel 2001
v podání Tomá¿e Kuçery.

28. Çt 19:00hod. NadaceJ. Plívy
13. poslechovÿveçer o skupinê
Iron Maiden

ZU¢ SVITAVY
tel. 53 43 12

5. ùt 18:00hod. Divadlo Trám
JazzovÿkoncertæákûauçitelûZU¢
7. Çt 17:30hodinsál ZU¢Svitavy
Æákovskÿ hudební veçer
11. Po 18:00hod. Ottendorferûvdûm
Æákovskÿ koncert
13. St 9:00hod. sál ZU¢Svitavy
Okresní kolosoutêæeZU¢- housle
14. Çt 9:00hod. sál ZU¢Svitavy
Okresní kolosoutêæe ZU¢- klavír

23. So 20:00hod.
Bílÿ dûm
Ples PS Dalibor
Ktanci a poslechu hraje hudba MIX
Chotênov
Vstupné: 70,- Kç
Srdeçnêzvouçlenové PS Dalibor.

OMLUVA
Omlouváme se v¿emp‡íznivcûmi çlenûm
PS Dalibor za chybnê uve‡ejnênÿ zaçátek
Vánoçního koncertu PS Dalibor.

Redakce Lucerny

Gaudium
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1. - 3. Pá, So, Ne 19:30 hod.
Operace: Hacker USA, Austrálie 2001
Akçní computerovÿthriller. St‡et Dobra a Zla
napozadí klasické velké bankovní loupeæe.
Vhlavní roli: John Travolta
Reæie: Dominic Sena
Vstupné: 50,- Kç titulky 100 min.

Projekt 100- 2002
4. Po 19:30 hod.
NebenadBerlínem Nêmecko 1987
Andêlé procházejí místy plnÿmi samoty, bez-
útê¿nosti, stávají sesvêdkylidskéhone¿têstí...
Scéná‡ areæie: WimWenders
Vstupné: 35,- Kç titulky 140 min.

5. ùt 19:30 hod.
Kachnípolévka USA1933
Groucho, Harpo, Chico aZeppo =brat‡i Marxo-
vé: skvêlí komici t‡icátÿchlet. Absurdní groteska.
Reæie: Leo McCarey
Vstupné: 35,- Kç titulky 70 min.

6. St 19:30 hod.
Smrtv Benátkách Itálie/Francie1971
Hudební skladatel se platonickyzamiluje do
andêlsky pûvabného chlapce... Podle novely
Thomase Manna.
Reæie: Luchino Visconti
Vstupné: 35,- Kç titulky 127 min.

7. Çt 19:30 hod.
Absolvent USA1967
Slavnÿfilms DustinemHoffmanemapísniçka-
mi Simonaa Garfunkela. Romantickákomedie.
Reæie: Mike Nichols
Vstupné: 35,- Kç titulky 105 min.

8. - 10. Pá, So, Ne 19:30 hod.
Prokletí ælutozeleného
¿korpióna USA, SRN2001
Kriminální retrokomedie. NewYorkroku 1940.
Poji¿ƒovací agent ajehokolegynêsestanouobêtí
hypnotizéra...
Woody Allen: hlavní role, scéná‡ areæie
Vstupné: 50,- Kç titulky 103 min.

Projekt 100- 2002
11. Po 19:30 hod.
Laliepolné Slovensko 1972
Na motivy novely Vincenta ¢ikuly. P‡íbêh na-
léhavÿ svou vÿpovêdí o sociální realitê i svÿm
humanistickÿmzamê‡ením.
Reæie: Elo Havetta
Vstupné: 25,- Kç 78 min.

12. ùt 19:30 hod.
Monty Python:
Smyslæivota GB 1983
Poslední celoveçernífilmslavné komickésku-
piny Monty PythonLétající cirkus. Skvêláinte-
ligentní zábava. Svêt vidênÿskrzesklo akvária.
Reæie: TerryJones
Vstupné: 35,- Kç titulky 103 min.

13. St 19:30 hod.
Písnê z druhého patra

¢védsko, Dánsko, Norsko 2000
Osobitÿpohlednasouçasnoukonzumní spoleç-
nost. Odcizené vztahy mezi lidmi, touhapo pe-
nêzích, nevêra, poniæování, chtíç, bezmocnost...
Scéná‡, reæie ast‡ih: Roy Anderson
Vstupné: 35,- Kç od15let titulky 97 min.

14. - 17. Çt, Pá, So 17:00 hod.
Ne 15:00 a 17:00 hod.
Mach, ¢ebestová a kouzelné
sluchátko ! Novÿ çeskÿfilm!
Filmová komedie pro celou rodinu. Slavné
kreslené postavy poprvéjako skuteçné dêti,
které opustily bezpeçí kresleného veçerníçku.
Námêt ascéná‡: Milo¿ Macourek
Reæie: Václav Vorlíçek
Vstupné: 50,- Kç 104 min.

14. - 15. Çt, Pá 19:30 hod.
Memento USA2000
Kriminální drama. Filmse odehrává pozpátku
- hlavní hrdinatrpí krátkodobouztrátoupamêti.
Scéná‡ areæie: Christoper Nolan
Vstupné: 50,- Kç titulky 108 min.

16. - 17. So, Ne 19:30 hod.
Jakokoçkyapsi USA, Austrálie 2001
Osudjevjejichpa‡átech. Rodinnákomedie. Od
nepamêti zu‡í naZemi válka mezi koçkami apsy...
Reæie: Lawrence Guterman
Vstupné: 50,- Kç dabováno 88 min.

18. - 20. Po, ùt, St 19:30 hod.
Prci, prci, prciçky2 USA2001
Panictví sezbavili, touhyposexune. Student-
skákomedie. Pokraçování úspê¿ného hitu.
Reæie: J. B. Rogers
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 105 min.

21. - 22. Çt, Pá 19:30 hod.
Belphegor: FantomLouvru

Francie 2000
Mumieútoçí v Pa‡íæi. Sophie Marceauovávhlav-
ní roli komediálního hororu.
Reæie: Jean-Paul Salomé
Vstupné: 50,- Kç titulky 97 min.

23. - 24. So, Ne 19:30 hod.
Jeepers Creepers USA2001
Cotêæere? Radêji potomnepátrej! Thriller/ho-
ror. Produkce: Francis Ford Coppola
Scéná‡ areæie: Victor Salva
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 90 min.
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25. Po 19:30 hod.
Intimita Francie 2000
Milostnÿ p‡íbêh... Schûzky kaædou st‡edujen
zaúçelemsexu... beze slov... v¿e sezmêní.
Scéná‡ areæie: Patrice Chéreau
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 119 min.

26. ùt 19:30 hod.
Arizona Dream USA1993
Alegorie, podobenství... Johny Depp, Jerry Le-
wis, Faye Dunawayovávefilmu, kdev¿elétá...
Reæie: Emir Kusturica
Vstupné: 35,- Kç titulky 141 min.

27. St 19:30 hod.
Kytice z tisíce ajedné noci

Itálie 1974
Nejlep¿í filmPiera Paola Pasoliniho. Filmová
transkripce Pohádektisíce ajedné noci. Osla-
va krásyaláskyæivota!
Vstupné: 35,- Kç od18let titulky 128 min.

28. Çt 19:30 hod.
Amélie z Montmartru

Francie, SRN2000
P‡íbêh ozasnêné servírce, která se snaæí vy-
lep¿ovat osudylidí kolemsebe humorem, kou-
zlem, imaginací avodopádemnápadû.
Reæie: Jean-PierreJennet
Vstupné: 55,- Kç titulky 123 min.

1. - 2. b‡eznaPá, So 19:30 hod.
Jedineçnÿ USA
Virtuózní bojové umêní aspeciální efekty. Do-
brodruænÿakçní filmJet-Li v hlavní roli.

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 0602/969 647

1. - 2. Pá, So 20:00 hod.
Operace: Hacker USA, Austrálie 2001
Vstupné: 50,- Kç titulky 100 min.

5. - 7. ùt, St, Çt 20:00 hod.
Lovecpolicajtû USA2001
Cozmûæoudvachlapi proti ganguzkorumpova-
nÿchpoldû? V¿echno, cosi zamanou... Steven
Seagal v hlavní roli kriminálníhothrilleru.
Reæie: Andrzej Bartkowiak
Vstupné: 47,- Kç titulky 103 min.

8. - 9. Pá, So 20:00 hod.
Prokletí ælutozeleného
¿korpióna USA, SRN2001
Vstupné: 50,- Kç titulky 103 min.

12. - 13. ùt, St 20:00 hod.
Pearl Harbor USA2001
Láska, válkaa nejmohutnêj¿í leteckÿútok, ja-
kÿkdybyl natoçen! Váleçné drama.
Reæie: Michael Bay
Vstupné: 60,- Kç titulky 183 min.

14. - 15. Çt, Pá 20:00 hod.
Memento USA2000
Vstupné: 50,- Kç titulky 108 min.

16. So 15:00 hod.
Mach, ¢ebestová a ukradené
sluchátko ! Novÿ çeskÿfilm!
Vstupné: 50,- Kç 104 min.

16. So 20:00 hod
Jakokoçkyapsi USA, Austrálie2001
Reæie: Lawrence Guterman
Vstupné: 50,- Kç dabováno 88 min.

19. - 20. ùt, St 20:00 hod.
Prci, prci, prciçky2 USA2001
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 105 min.

21. - 22. Çt, Pá 20:00 hod.
Belphegor: FantomLouvru

Francie 2000
Vstupné: 50,- Kç titulky 97 min.

23. So 20:00 hod.
Jeepers Creepers USA2001
Vstupné: 50,- Kçod15lettitulky 90 min.

26. ùt 20:00 hod.
Kostka Kanada 1997
Sci-fi horor odehrávající se vtajemném blu-
di¿ti.
Reæie: Vincento Natali
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 91 min.

27. - 28. St, Çt 20:00 hod.
P‡íbêhrytí‡e USA2001
Romantickÿdobrodruænÿp‡íbêhze 14. století.
Scéná‡ areæie: Brian Helgeland
Vstupné: 50,- Kçtitulky 132 min.

1. - 2. b‡eznaPá, So 20:00 hod.
Jedineçnÿ USA

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