
SVITAVSK¥ KULTURN ï A I NFORMAÇN ï MëSïÇN ïK

Ç E R V E N E C - S R P E N 2 0 0 2

S V I T A V S K ¥ K U L T U R N ï K A L E N D Å ”

Krajiná‡ská ¿kola Jaroslava Pavli¿e
zaçínádobaprázdnina dovolenÿch, ças
sluníçka, tepla, vodyaradosti. Ças, kte-
rÿsi zorganizujemejenajenpodlesvé
chuti a nálady.
Nêkdobudechodit nahouby, druhÿ

sevypraví k mo‡i, t‡etí projederepub-
likunakole, çtvrtÿsevydákolemsvêta,
pátÿ p‡eçte v¿echny kníæky, které ne-
stihl p‡eçíst bêhemceléhoroku, ¿estÿ
..... moænánebude dêlat vûbec nic, jen
si tak odpoçívat.
Ale v¿ichni se vletních mêsících

urçitê vypravíme, takjako v minulÿch
letech, nasvitavské námêstí, do parku
JanaPalachaa nazahradusvitavského
muzea. Jeçasléta, ças Svitavskÿchlet-
ních slavností! Letos budou dlouhé
a pestré - koncerty dechovÿch hudeb
nanámêstí budoust‡ídat divadlav na-
¿emkrásnêupravenémparkuzaLang-
rovou vilou, a koncerty kapel rûznÿch
æánrûnejensvitavskÿchv p‡íjemnéZa-
hradê muzea. Noav¿ezakonçí nakonci
létatradiçní pouƒ,jak mábÿt. Kejklí‡i,
malovanásrdcez perníku, balónky, ko-
lotoçea houpaçky, cukrovávataataké
staroçeská ‡emesla asvitav¿tí ¿ermí‡i
a muzikanti.
Ças prázdninjetaké obdobímnáv-

¿têv muzeí a galerií, vtomna¿emna
vás çekají obrazysvitavskÿch mê¿ƒa-
nû, historické plastiky, sklo a porce-
lán, cínové nádobí, betlémové 0gurky,
modrotiskovéi perníká‡skéformy, po-
hleddoprádelenna¿ichbabiçeka pra-
babiçek ataké obrazy VysoçinyJarosla-
va Pavli¿e a dal¿íchsvitavskÿch malí‡û
na¿eho nádherného kraje. Je¿tê dnes
mnozí zjehoæákû malují a právê vlétê
je zvlnêná krajina kolem Svitav plná
barev a vûní.
Koneçnê, právê teâsi mûæete na-

zout keckyajít sepodívat, zdajetana¿e
Vysoçina opravdutak malebná. Vê‡te
mi, æeje!
Krásnéléto p‡eje

Blanka Çuhelová

Dobrÿden, 16. kvêtnaleto¿ního roku by se doæil
sta let malí‡, jehoæ æivot byl spjat nejen
s Vysoçinou, aletakés amatérskÿmi vÿtvar-
níkySvitavska, kte‡í si tento kraj oblíbili
a dodnesjej ztvárñují nasvÿchobrazech.
Jaroslav Pavli¿ se narodil v Borovnici

uJimramova, v malebné oblasti Vysoçiny.
Po absolvování uçitelského ústavuv Poliç-
ceuçil v Bystrém, Korouhvi a poroce1945
ve Svitavách. Na Vysoçinê proæil celÿsvûj
æivot azûstal jí vêrnÿ. Uçil malovat dêti
i dospêlé, ale vÿtvarné umêní bylo p‡e-
dev¿ímjeho velikÿmkoníçkem. Zálibou,
kterározdávalaradost a krásulidemvoko-
lí. Byl çlenemFonduvÿtvarnÿch umêlcû
Çeskoslovenskaaçlenemvÿtvarnéhospol-
ku Mánes. Mnohokrát vystavoval ve Svi-
tavách, ale také v Domê umêní v Brnê,
v Pardubicích, Hradci Králové, Olomouci
i v praæskégalerii ¢palíçek. Rádsepodíval
i mimosvourodnouVysoçinu-s Franti¿kem
Emleremnav¿tívili Nêmecko (Rujanu), se
svÿmp‡ítelemFranti¿kemStráænickÿmpo-
‡ádali çasté zájezdy na Slovensko, miloval
Nízké Tatry. Ke konci æivotase mupoda-
‡ilo nav¿tívit také ¢védsko a Norsko.
Dodnes nedocenênájev¿akjehopráce

sezaçínajícími malí‡i. Svitavskÿregion
je znám celou ‡adou malí‡û Vysoçiny,

kte‡í pro¿li tzv. ¿kolouJaroslava Pavli¿e.
Jmenujme alespoñ Miloslava Bulvu, Mi-
loslava ¢plíchala, Bohumíra Brandejse,
Josefa Tlustého, Alfréda Brusenbaucha,
Aloise Va¿íçka. Bylojich ale mnohem,
mnohemvíc. JaroslavPavli¿zanechal sto-
puv du¿i vêt¿iny malí‡û na¿ehoregionu,
kte‡í p‡i¿li na chuƒ malí‡skému plátnu
a¿têtci v padesátÿcha¿edesátÿchletech
dvacátého století. Obrazy Vysoçiny, ale
také plátnazjehocest çi kvêtinovázáti¿í
zdobí dodnes domácí prost‡edí mnohasvi-
tavskÿch domácností.
Jakovyznánítomutokum¿tÿ‡i a uçite-

li kjehonedoæitÿmkulatÿmnarozeninám
jsmeserozhodli uspo‡ádat ve vÿstavních
síníchvÿstavujeho obrazû ataké obrazû
jehodospêlÿchæákû. Adodnes nanêj mno-
zí s úctou vzpomínají, i najejichspoleçné
vyjíæâkyna Vysoçinua malování vplenéru.
Kdyætaknadtímnyní p‡emÿ¿lím, i mydnes
s na¿imi pravidelnÿmi víkendovÿmi setká-
váními s vÿtvarníkysvitavského okresu na
Vysoçinê navazujemeprávê natutotradici.
Vÿstava Krajiná‡ská ¿kola Jaroslava

Pavli¿e bude ve vÿstavníchsíních muzea
ve Svitavách zahájena vsobotu 13. çer-
vence v 15 hodin a potrvá aæ do 8. zá‡í.

Blanka Çuhelová

Jaroslav Pavli¿ mezi svÿmi mlad¿ími kolegy.
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Pokudjsteseprokousalitextemtzv. zaklá-
dacílistinymêstaSvitavaædokonceapocho-
pili smysl právnickÿchformulací atehdej¿ího
zvyku vêci jasné popisovat nejasnê advoj-
znaçnê,jistêjsteseneubránili dojmu, æevlis-
tinêjecosi divného. Aabykomplikací nebylo
málo- i dal¿í listina hovo‡ící o mêstê Svita-
vyz roku1269, v níæ král P‡emysl OtakarII.
potvrzujedohodubiskupaBrunas premonst-
rátskÿmklá¿teremv Litomy¿li z roku 1256,
jepatrnêtakédobovÿmfalzem. Nabízí setedy
ok‡ídlenáotázkajaktovlastnêbylo? Protoæe
nemínímvymÿ¿letvymy¿lené, vyuæiji poznat-
kûz prácePhDr. MilanaSk‡ivánkazroku1983
Svitavydoroku1848uloæenévStátnímokres-
nímarchivuSvitavysesídlemv Litomy¿li ve
fonduvêdeckÿchaliterárníchrukopisû.

Proz‡etelnostsporusi zopakujemenejdû-
leæitêj¿í údajezezakládacílistinysrozumitel-
nÿmjazykem. Hlavní p‡íçinasporu mezi bis-
kupemnastranêjedné aklá¿teremnastranê
druhé bylaotázka hranicelesa nacházejícího
se mezi Litomy¿lía mêsteçkemSvitavami. Bylo
dohodnuto, æeçástlesaaækvrcholkûm, z nichæ
vodastékána Moravu, budenáleæet olomouc-
kémubiskupství. Takbylastanovenahranice,
kterákopíruje hranici evropskéhorozvodí. Po-
tudjevÿkladsporujednoznaçnÿ. St‡ední çást
textuzakládacílistinyjiætakjasnánení. Ho-
vo‡í sezde o poæitcích, kterélitomy¿lskému
opatuaklá¿terupoplynouz desátkû, soudních
rozhodnutí, pastvin, luk, rybníkû, vod, mlÿnû,
honiteb, svobodného majetkuadal¿íchdávek
odvádênÿchdoOlomouce. Tytopoæitkyp‡ipa-
dalylitomy¿lskémuklá¿terunaoboustranách
vody, jakdáleçteme. Cov¿akje mínênoonou
vodou? Jeto bezesporu‡íçka Svitava, protoæe
vjinémp‡ípadêbydo Olomouceplynulyde-
sátkyi z çeskéstrany, coæje nesmysl. Anavíc
oçeské území pravdêpodobnêæádnÿspor ve-
dennebyl. Desátekz poæitkûbyltedyp‡ipsán
kostelu, kterÿbylzaloæenvbiskupskémmês-
teçku- zdesejistêjednáo mariánskÿkostel

nasvitavskémnámêstíjakodruhounejstar¿í
kamennoustavbuveSvitavách. Patronátníprá-
vo ke kostelu, moænost dosazovat duchovní,
svêtskásprávaa dûchodyjsouodtétochvíle
vkompetencíchlitomy¿lskéhoopataaklá¿tera
aolomouckÿ biskup si ponechal toliko do-
hled nad duchovní správou kostela. Dûleæitou
zmínkouvlistinêjsoui dal¿í poplatky, které
p‡ipadaly‡eçenémukostelu. Natomto místêse
dostávámedodrobnÿchkomplikací, protoæene-
jsmestourçit,kterÿkosteljetímobdarovanÿm
kostelem- zdafarní vbiskupskÿchSvitavách,
neboklá¿terní v Litomy¿li. Snejvy¿¿í pravdê-
podobností sezdenaopakjednáolitomy¿lskÿ
kostel, dojehoæ pokladnyplynulypenízeztÿ-
denníhodesátku mÿtavJevíçkuaz vlastnictví
t‡ílánû(vpûvodní osadê StaráSvitavas kos-
telemsv. Jiljí, pakvbiskupské Nové Svitavê
anakonecv Drválovicích). Litomy¿lskÿfará‡
mêl pûsobit ve Svitaváchjako obhájce lito-
my¿lskÿchzájmûap‡edsedat (spoleçnê s bis-
kupskÿmrychtá‡em) souduveSvitavách. Tako-
vénejasnosti veformulacíchnabízejíspoustu
otázek- p‡edev¿ímtedyolomouckÿbiskupp‡i-
znal poæitkyklá¿teruv Litomy¿li, alesouçasnê
jepostupujefarnímukosteluvesvémmêstê,
açkolivbyto mêllogickyuçinit klá¿terv Li-
tomy¿li. Zkrátkatzv. zakládacílistina mêsta
Svitav, jeæ by mêla bÿt smírçí listinou, byla
vydánaz pozicesilnêj¿í strany, sepsánavjejí
kancelá‡i asjejí dikcí. Vÿsledkemsporubyl
ten fakt, æe - pomineme-li drobné náhrady
a poæitky p‡i‡çené klá¿teru - premonstráti
p‡i¿li o znaçné území na obou b‡ezích‡eky
Svitavy, které bylo minimálnêodkonce XII.
století vjejichsprávê. Litomy¿l¿tí knêæí apoz-
dêji biskupové mêlije¿têve XIV. století pro-
kazatelné nárokynadûchodyplynoucí ze Svi-
tavavlastnili dokonce Laçnov(jeho çeskou
çást) a Kamennou Horku.
Listina sama, i p‡estoæe se jedná ofal-

zum, vymezuje pûvodní hranice mezi Çe-
chami a Moravou,jasnêhovo‡í o mêsteçku

Odnepamêtik souçasnosti -XI
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Svitavách- resp. jeho dvou çástech Staré
a Nové Svitavê. P‡i zakládání novÿch osad
nebylo nic neobvyklého, kdyæ se názvy no-
vÿch osad odvozovaly od starÿch pomocí
p‡ívlastkû nebo zdrobnêlin. Zajímavé je,
æeje¿tê listina z roku 1358 rozli¿uje názvy
Maior Czwytauia a Czwitauia - tedy Vêt¿í
Svitavaa(Men¿í) Svitava, aletojejináka-
pitola. Pomêrnê sloæitÿ proces kolonizace
Svitavskasi popí¿eme p‡í¿tê.

Radoslav Fikejz

Kostel Nav¿tívení P. Marie

V mêsícíchçervenec a srpen 2002
bude muzeumotev‡eno dennê

úterÿ - nedêle 9-13 a 13-17 hodin

STÅLÉ EXPOZICE
POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK

Z HISTORIE PRAÇEK
Nejvêt¿í sbírka pracích nástrojû astrojû
v Çeské republice

SVITAVSKÅZASTAVENï
Historie mêsta na pohlednicích afotogra-
0ích

OSOBNOST
OSKARASCHINDLERA

Svitavskÿrodák, zachránce æidovskÿchæi-
votû bêhem2. svêtové války, o nêmæ Steven
Spielberg natoçil 0lm

• • • •

V¥STAVY
11. 6. - 7. 7.

ÇERNÅABïLÅ
Vÿstava gra0ckÿchlistû a kresebtémê‡
padesáti vÿznamnÿch autorû 20. století
(nap‡. Picasso, ¢íma, Toyen, Kolá‡, Boud-
ník, Lhoták, ¢pála, Tichÿ)

13. 7. - 8. 9.
KRAJINÅ”SKÅ¢KOLA
JAROSLAVAPAVLI¢E

Vernisáæ: sobota 13. çervence v 15 hodin,
hudební programLiborJaneçek- kytara,
Petr Jeníçek- flétna (skladby barokních
autorû)
v 16 hodin BIGBANDJevíçko- zahrada
muzea

• • • •

KONCERTY
NAZAHRADë MUZEA
sobota 13. 7. v 16 hodin

BIGBANDJevíçko

çtvrtek 25. 7.
svitavská kapela KOWALSKI
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Kdyæjsembyl malÿ, tak mi dêdeçek
(byl kroniká‡em mêsta) vyprávêl otom,
jakvzniklySvitavy. OstaréslovanskéSvi-
tavê, kde se na¿i dávní p‡edkové usadili
nakopci nad‡ekou, kterájimp‡ijasnÿch
nocích svítila na stezku, jeæje spojovala
s dalekÿmi osadami za hustÿmi lesy. Po-
kraçoval pak,jaknap‡íkaz krále P‡emys-
la OtakaraII. povolal olomouckÿ biskup
Brunodotohoto máloosídlenékraje Nêm-
ce z hustê obydlenÿch krajû na horním
tokuRÿna, kte‡íseusadili za‡ekouSvita-
vou azaloæili novou Svitavu. ”ekl mi, æe
v¿ak urçitê existovalaje¿tê Svitavat‡etí,
kterábyla nalevémb‡ehupokraçováním
Staré Svitavy a na pravémNové Svitavy.
Toubyladne¿níjiæ mêstskáçtvrƒ Çty‡icet
Lánû. Mnealezajímaloto místo, kdeobê
Svitavy konçí a kde zaçínátat‡etí. Atak

jsme setamvydali. Odtehdej¿í Çervené
knihovnyjsme pro¿li kolemkostela sva-
téhoFloriána, vzpomínámsi, æe mêl novou
fasádua¿tíhlávêæsvítilaveslunci. Pro¿li
jsme kolemhotelu Modráhvêzdaa nêko-
likaobchûdkûs potravinami azeleninou,
aæjsmese dostali k¿ikmému mostku, kde
Svitava podtékásilnici na Brno. Aprávê
na tomto místê byla aje vlastnê dodnes
hranice mezi Svitavami (tedy Brnênskou
ulicí) a Çty‡iceti Lány (dnes ulicí Kapi-
tánaJaro¿e).
Tato vzpomínka se mi vyno‡ila, kdyæ

jsemnedávnoprohlíæel sta‡içkousklenê-
nou desku, vlastnêjejí çernobílÿnáhled.
Opêtjsemsevydal nato místo, kamjsme
setenkrát s dêdeçkemvypravili. Nasmêro-
valjsemobjektivsvéhofotoaparátu navêæ
Ottendorferovadomu, bohuæel vêæ Floriánka

Staleté fotogra%e

Ve vÿstavníchsíních Mêstského mu-
zeaa galerieve Svitavách máte moænost
nav¿tívit vÿstavu, kteráje svÿmzpûso-
bemojedinêláaoriginální. Vædyƒjakçasto
mûæete vedle sebe vidêt díla Václava
¢pály, JosefaSudka, JanaZrzavého, Fran-
ti¿kaTichého, JosefaLady, Josefa Çapka,
Josefa Váchala, Ji‡ího Kolá‡e, Emila Filly,
Vladimíra Boudníka, Mikulá¿e Medka,
Toyen? Kdyuvidíte navlastní oçi gra0ky
Pabla Picassa, o kterémkurátor sbírky
Jind‡ich ¢treit prohlásil, æejehojménoje
pro20. století stejnÿmpojmem,jakobyla
pro 15. století gotikaa pro 17. století ba-
roko?
Kaædÿ z autorûje na vÿstavê zastou-

penjednímdílem, vÿjimku tvo‡í pouze
Pablo Picasso, kterÿje prezentován dvo-
jicí dêl aJan Zrzavÿ se ¿esti gra0kami.
Vystavuje zde vêt¿ina vÿznamnÿch çes-
kÿchautorû20. století, aletaké Francou-
zi Pablo Picasso a André Derainasetká-
te se s rûznÿmi gra0ckÿmi technikami.
Suchoujehlou, (Václav Bo¿tík, Bohuslav

Je¿tê jednou Picasso a spol.
Reynek), d‡evorytem(Franti¿ek Bílek,
Josef Váchal), leptem(Bohumil Kubi¿ta,
Kamil Lhoták), litogra0í (Josef Çapek,
Franti¿ek Muzika), aletakékresbou(Fran-
ti¿ek Kupka, JosefLada) çi fotogra0í (Josef
Sudek, Jind‡ich ¢treit).

Vêt¿ina vystavenÿch dêl pochází
z majetkupraæské GalerieZdenêkSkle-
ná‡. Dal¿í vystavená dílazapûjçili ze
svÿchsbírekznámÿfotografJind‡ich
¢treit, Galerie moderníhoumênív Hrad-
ci Královéa Galerie VysoçinyvJihlavê.
Vÿstavaje ve vÿstavních síních svitav-
ského muzeap‡ístupnado7. çervence.

Blanka Çuhelová

Navernisáæi byl osobnêp‡ítomenpan Zdenêk Sklená‡, majitel stejnojmennépraæské
galerie, zjejíæsbírekpochází vêt¿inavystavenÿchprací.

uæ p‡es çtvrt století nestojí, azábêr této
stoleté fotografie zopakoval. Zjistiljsem,
æe stojímna chodníku usupermarketu
PLUSaceloust‡ední çástzabírávelkák‡i-
æovatka Praha-Brno-Olomouc-ùstí nad
Orlicí. Stáljsemsiceo nêcovÿ¿e, na místê,
kde asi tatínek, neznámÿfotograf, vyfotil
svoji malou dcerkuJohanku ve Çty‡iceti
Lánechazvêdavéklukynazábradlí mostku
ve Svitavách. Toto místo je markantním
dûkazem,jakstaré musí ustoupit novému,
i kdyæ pohlednapûvodní zástavbu, malé
obchûdkyatichousilnici vzbuzujezvlá¿tní
nostalgickounáladu. Asi byto v dne¿ním
rychlémæivotêjinakne¿lo. Silnÿsilniçní
provoz zabezpeçuje p‡ehledná svêtelná
k‡iæovatkaa nanákupsestavímedo mar-
ketu, kdeza malouchvíli naskládáme do
vozíkuv¿echnyvêci, jeæ bychompomalu
nakupovali vtêch nêkolika starÿch ob-
chûdcích, které byly natomto místê.

Milo¿ Vanêk
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Ç E RVE NE C
Svitavskéletní slavnosti
7. 7. Ne 15:00hod. ParkJana Palacha
Divadlo Ustaré hereçky H. Králové:
Tyg‡ík Péƒa - pohádka
Hraje: Jarmila Vlçková

13. 7. So15:00hod. Mêstské muzeum
agalerie

Jaroslav Pavli¿
ajeho pokraçovatelé
- vernisáæ vÿstavy
16:00 hod. Zahrada muzea (p‡i nep‡í-
znivémpoçasí Ottendorferûv dûm)
Big BandJevíçko - koncert

14. 7. Ne14:00hod. nám. Míru
ufontány

Promenádní koncert
Dechovÿ orchestr
Astra Svitavy

Po‡adySt‡ediska kulturních sluæebInformace ov¿echchystanÿchijiæuskuteçnênÿchpo‡adechSKS, vçetnêfotodokumentace, najdete na www.kultura-svitavy.cz

21. 7. Ne15:00hod. ParkJanaPalacha
Bílkovokratochvilnédivadlo H. Krá-
lové:
Staré pohádky çeské - pohádka
Hraje: Jan Bílek

25. 7. Çt 19:00hod. Zahrada muzea
Kowalski - koncert

28. 7. Ne14:00hod. nám. Míru
ufontány

Promenádní koncert
Dechovÿ orchestr Svitavanka
Svitavy

S RPE N
Svitavskéletní slavnosti
3. 8. Bílÿ dûmnebo ParkJana Palacha
Mládeænickÿsymfonickÿ
orchestr mêsta Kingstonupon
Hull
8. 8. Çt 19:00 hod. Zahrada muzea
(p‡i nep‡íznivémpoçasí Ottendorferûvdûm)
Do vêtru Svitavy
a ModrákrevPardubice - koncert

11. 8. 14:00hod. nám. Míruufontány
Promenádní koncert
Dechovÿ orchestr
MalohanaçkaVelké Opatovice
18. 8. Ne15:00hod. ParkJanaPalacha
DNO Hradec Králové
Rÿæe, Operetka, Víla
Kapely: StrÿcJosef, Kratochvílovic Honzíci

22. 8. Çt 19:00hod. Zahrada muzea
IRMASvitavya RonnieSvitavy
koncert

25. 8. Ne14:00hod. nám. Míruufontány
Promenádní koncert
Dechovÿ orchestr
JevíçankaJevíçko
29. 8. Çt 19:00 hod. nám. Míru
Irma Svitavy
20:00 hod.
Laura ajejí tyg‡i
Koncert omlazené kapely

30. 8. 20:00 hod. nám. Míru u¿koly
Divadlo Kvelb Çeské Budêjovice:
Ka¿par Rek - divadlení show
Komedieolidskéúzkosti upletenáz kejklí-
‡iny aloutká‡skÿch praktik, zkrátka po-
uliçní tyjátrjakse slu¿í a pat‡í.

Kapela Benedikta
Koncert kapely, která parafrázuje lidové
písnê.

31. 8. 10:00 hod. nám. Míru u¿koly
Slavnost dechovÿchhudeb
10:00- 12:00 hod.
Svitavské dechové orchestry: Çty‡lís-
tek, Astra, Svitavskádvanáctka, Svi-
tavanka
14:00- 19:00 hod.
Lácaranka Kobylí
Keramiçka Çeské Budêjovice
19:00 hod. nám. Míru ufontány
Studio dell'arte Çeské Budêjovice:
Harlekÿno

9:30 hod. Kostel sv. Jiljí
M¿e svatá

Muziky (u¿koly)
MixBandSvitavy, BigBandZU¢Svitavy, Kowalski Svi-
tavy, Vision Days Svitavy, Toçkolotoç Svitavy, Santa
Klaus Lubná, Franti¿ek Çernÿ- Karel Holas

Divadla (ufontány)
Studio dell'arte Çeské Budêjovice: Ozaslouæilém
vrabci
Studio dell'arte Çeské Budêjovice: ¢ípková Rûæenka

Divadlo KvelbÇeské Budêjovice: Chodníkovej ¿pektákl
Hudební divadlo Svitavy: Faust

¢ermí‡sko divadelní spoleçnost Skandália Svitavy
(uradnice)
Kouzla a çáryJi‡ího Krejçího (uradnice)
Cimbálová muzika Rudiho Magnona (uradnice)
Umêlecká ‡emesla
Principál pouti: Mario Kuçera

19:30 hod. Kostel sv. Jiljí
Slavnostní koncert
Pêvecké sdruæení Dalibor Svitavy

Pouƒke svatému Jiljí1 . zá‡í2002
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Rok utekl aæ p‡íli¿ rychle. Jetuçerven
av Çervené knihovnê se maluje a klavír
odpoçívá. Stejnêjsmese s poslednímkon-
certemvkvêtnup‡estêhovali dop‡írody. De-
chovÿsextet zahrál v parkua myslím, æeto
byl roztomilÿzáæitek.
Dêti se mohlyprobêhnout pocestiçkách,

obças projel koncertemnêkdonakolenebo
se zastavili lidé na procházce s pejskem.
Bylo by prima, kdyby se p‡í¿tí rok mohlo
hrát v parkuzas.
Jinakjsmesi p‡eszimuuæili hodnêpêk-

néhudbya nêkterékoncertybylyopravdu
neobvyklÿmzáæitkem.
Vzpomeñmenaúæasnéklarinetovékvar-

tetos Radkou Fi¿arovou, zpívající v çerve-
nÿch¿atechfrancouzské¿ansony. Atopro-
símvtotálnê zaplnênémsále, coæjsemve
Svitaváchje¿tê nevidêla nikdy.
Druhá interpretaçní ¿piçka bylo roz-

hodnê Smetanovo trio hrající inspirovanê
avelmi dravê. V¿aktakébyloletosza‡azeno
nafestival Praæskéjaro.
Velmi milÿ byl koncert manæelû Ste-

pasjukovÿchs malou dcerkou Kristinkou.

Urçitê ani cellistaJosef Klíç çi Praæské
kytarové kvarteto nikoho nezarmoutilo, ba
naopak.
Setkámesenapodzim, kdyunásp‡ivítá-

mehouslistupana Kobayashihoz Japonska.
Tê¿ímse.

Blanka ¢efrnová

Æe v ní roste vÿraznÿklavírní talent potvr-
dila následná vítêzství v mezinárodních
soutêæích Amadeus a PragueJunior Note.
Klobouk dolû.

Uplynulá koncertnísezóna

Vjednom St‡edisku kulturních sluæeb
se pravidelnê kaædÿ mêsíc odehrávájedno
nebovícep‡edstavení pro¿kolní dêti a mlá-
deæ ato vædyvjednomzet‡í pohádkovÿch
domû.
Vnejkrásnêj¿ímz nich, vkouzelnémhis-

torickémOttendorferovêdomênebochcete-li
v Çervené knihovnê, se odehrálo probuzení
leto¿níhojarai sjeho velikonoçními svát-
kyv podání çlenû Hudební agentury Petra
Kubece z Prahy. Dêti se záj memshlédly
nejenomp‡edstavení, alei nádhernépro-
story koncertního sálu.
Krásné pohádky si pro dêti v divadle

Trámp‡ichystali manæelé Pe¿kovi z Liber-
ce, kte‡í p‡ivezli pêknêpopletenoupohádku,
Ctirad Jelínek také z Liberce p‡ivezl po-
hádkustra¿idelnoua barevnoua manæelé
Novákovi z Prahyzase stateçnouprinceznu.
Nejvêt¿í mnoæství pohádkovÿch postav

byloov¿emkvidêní v Bílémdomê. Vedru-
hémpololetí ¿kolního roku dêti a mládeæ
p‡ijeli pobavit, pouçit ainspirovat vodník
Paçísek z Hudebního divadla v Karlovÿch
Varech, postavyz Mystérií buffa ve ztvár-
nêní Víti Marçíka ajeho Teátru az Prahy
p‡ijelJaroslavUhlí‡s hodinouplnouzpívání.
Z Hradce Královéseu nás dvakrátzastavil
Drak a herci p‡edvedli poprvé napínavÿ
vÿvoj neznáméhoatajuplnéhoæivoçicha,
kteréhosealedêti nemuselybát a podruhé
vêt¿ímdivákûm mazanou a plnou touhy
posvobodêli¿ku Bystrou¿ku. Zezví‡átek

p‡íbêhû a pohádek. Ty bylyz dílen na¿ich
i zahraniçníchtvûrcû.

Ov¿echnatatop‡edstavení projevilyvel-
kÿzájemnejendêti ze Svitav, alei ze ¿iro-
kéhookolí. Díkyfinançní dotaci mêstského
ú‡adu mohou dêti shlédnout více divadel-
níchp‡edstavení a nemusí zanimi nákladnê
cestovat do velkÿch divadel.
Vê‡te mi,játambyla, v¿echnotovidêla

atvrdím, æe mámenastupující opravduvy-
spêlé a kulturní publikum.

Dagmar Schulzová

p‡ijel do Svitavje¿tê kocour Modrooçkose
svÿmdeníkemz brnênského divadla ¢píl-
berg. Na konec ¿kolníhorokuçeká na dêti
z mate‡skÿch azákladních ¿kol magické
dopolední setkání s kouzelníkemGrinem
z Prahy.
Neménê magickypûsobí nadêti i çtvrtÿ

dûm- kino Vesmír. Vnêmse bêhempolo-
letí odehrálo na plátnê mnoho zajímavÿch

Bylo, nebylo ...

Zkoncertu Rapsodie vçerném, kterÿse uskuteçnil v Ottendorferovêdomê12. 2. 2002.

Ostateçnéprinceznê Mánê.
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Vznikl 1. 11. 2002zespoleçnéiniciati-
vy hudebníkû, kte‡í se rozhodli zabÿvat
jazzem aspeciálnê swingem. Jako velká,

Repertoárové zamê‡ení orchestru je
¿iroké. Vedle skladebsvêtovÿch autorû,
jakojsou Glenn Miller, Count Basie, Duke
Ellington, George Gershwin, Louis Arm-
strong, Neal Hefti, hraje i çeské autory
- nap‡íkladJaroslavaJeæka, zesouçasnÿch
Mojmíra Bártka, Jaromíra Hniliçku, Josefa
Audese a dal¿í.
Vêkovérozpêtí Bigbandujevelké- zhru-

baod15do 40let. Potkávají setedyzde
dvêgeneraceajdev dobrémsmysluslova
takéo p‡edávání zku¿eností ainformací
z oboutêchto stran. Nezanedbatelnÿmp‡í-
nosemjenasmêrovánítêchto mladÿchlidí
urçitÿmsmysluplnÿmsmêrem. Orchestr
má¿iroké vyuæití - odrûznÿchslavností
po‡ádanÿchpod¿irÿmnebemp‡estaneç-
ní veçeryaæ po koncerty. Vznikvelkého
swingového orchestru- Bigbanduje ve
Svitavách çinemnovátorskÿma proto mu
p‡ej me do jeho dal¿ího pûsobení mnoho
úspêchû.

Petr Jeníçek

patnáctiçlennákapelaobsahuje mnohoná-
strojû - 6 saxofonû, 3trubky, 2 pozouny,
piano, kytaru, baskytaru a bicí.

Bigband Svitavy

Mámna mysli Dramatickou ¿koliçku,
která byla zaloæena ve Svitavách právê
p‡ed deseti lety.
Rozrostla se, rozmnoæila, p‡ibylo dêtí,

p‡edstavení, p‡ehlídekafestivalûatd. Amy
hrajeme a hrajeme a hrajeme.
Hrajeme si s dêtmi, hrajeme pro dêti,

hrajemepro mládeæ a pro dospêlév divad-
le Trám, hrajeme nafestivalech a p‡ehlíd-
kách... Snadsobêi druhÿmproradost.

Vminulémroce p‡ibyla uçitelka dra-
matickévÿchovy MonikaFormanová, která
jiæ p‡edtím mnoholet se ¢koliçkou spolu-
pracovala.
Atakjsme otev‡eli novét‡ídypro malé

i velké.

çlenovéaspoleçnêvytvo‡ili inscenaci Ce-
cil ajeho Brum, kteroujste mohli vidêt
na Vêtrnémveçeru nebo na Divadelním
parku.

Zazmínkustojítakévznikdivadelního
souboru MIMO, kterÿ p‡ipravil premiéru
inscenace Andêl a kniharekordû.

Moænost dostali takérecitáto‡i a milov-
níci literatury, kterÿchve ¢koliçce kaædÿm
rokemp‡ibÿvá atê¿í nás jejich dobré vÿ-
sledkynasoutêæícha p‡ehlídkách. Vleto¿-
nímroce postoupila na národní p‡ehlídku
Dêtskáscena Dominika Stolárová.

Kromêpravidelnévÿukyorganizuje Dra-
matická¿koliçkatakérûzné akce:
- pochod Lucií mêstemv p‡edvánoçním
çase

- ¿koliçkové vánoce
- divadelní Dÿchánkyv Trámus dêtskÿ-
mi divadelními souboryz regionu

- ¿koliçkovérecitování
- malování mandal s úvodemdo meditace
- ¿koliçková divadelní p‡edstavení pro
dêti mate‡skÿch, základních aspeciál-
ních¿kol

- vystoupení vrámci Divadelního parku
- ¢koliçkové Trámtadyjá
- letní divadelní tábor a dal¿í...

Není dûleæité,jestli v¿echnydêti budou
jednou hrát divadlo, dûleæitêj¿í je, jestli
z nichvyrostou dob‡í aslu¿ní lidi. Takoví,
kte‡í t‡eba díky divadlu a dramatické vÿ-
chovêpochopí,jaksloæitéjsouvztahy mezi
lidmi, jak obtíæné je tyto vztahy utvá‡et
a udræovat ajak krásnéje v dobrÿch vzta-
zích nêco nového objevovat atvo‡it.

Jana Mandlová
a Monika Formanová

Tentorokje poznamenánprací s literár-
nímtextemajeho p‡evodemdo divadelní-
hotvaru. Kaædáz t‡ídsesnaæilao uchopení
tématunebolátky, kteráji zaujalaa nazá-
kladê kolektivní práce se snaæila vytvo‡it
divadelní inscenaci. Vÿsledky práce byly
kvidêní nazávêreçnémveçeru Dramatické
¿koliçkytzv. Trámtadyjá:
T‡ída nej mlad¿ích dêtí Tyg‡i (vêk

5-7let) p‡edvedlaukázkuceloroçní hry
naindiány.
T‡ídaPirátû(7-10let) pracovalana

knize V. Çtvrtka - Podivuhodné vyprávêní
piráta Kolískaaçást p‡edstavení p‡edved-
la na ¢koliçkovémTrámtadyjá.

Novát‡ídaVendelíni (10-13let) se
vênovalavztahûmmezi lidmi astmelování
novéhokolektivua nazávêreçnémTrámta-
dyjá se p‡edvedla ukázkou Hra na Betsy
Bowovou.
T‡ídaBruncvíkû(11-14let) nav¿tê-

vuje¢koliçkuuæ6let, zatudobup‡ipravila
nêkolikinscenací, vleto¿nímroce to bylo
loutkové p‡edstavení Mañaña.
T‡ída Bed‡ichû(14-15let) vystou-

pilanaTrámtadyjás recesnírevue Papírové
drama.
Novát‡ídadívekBertiçky(14let) p‡i-

¿lavleto¿nímroce, alezatukrátkoudobu
staçily dívkyvytvo‡it pozoruhodnouinsce-
naci Louisa.
Divadelnêost‡ílenout‡íduTlupatlapa

(16-20let) vleto¿nímroceprovázely ma-
turityajinéproblémyataksejí nepoda‡ilo
p‡ipravovanouinscenaci dokonçit. Alespoñ
se vênovali natáçení písniçekz úspê¿nÿch
inscenací uplynulÿchlet.
T‡ídaCecil (17- 26let) je starono-

váskupina, kestar¿ímujádrup‡ibyli noví

Co nového ve ¿koliçce?

T‡ídaPiráti napoçátkusvéprácevzá‡í2001.
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20. 3. 2003
Instrumental tandem
Petr Zámeçník- akoredon
LiborJaneçek- kytara
Instrumental Tandemvznikl vroce1993,

odté dobyse p‡edstavil po celé çeskére-
publice, p‡edstavil se také na çeské am-
basádêv Praze, naSlovensku, v Rumunsku,
Nêmecku a Rakousku. Koncertuje vsamo-
statnÿchrecitálech, ale také na hudebních
festivalech, vernisáæích, soutêæíchakomor-
ních programech. Kdal¿ímaktivitámpat‡í
práce pro brnênskérádio Proglas a Çeskÿ
rozhlas, jeho nahrávky vysílají francouz-
ská a nêmecká rádia. Centremrepertoáru
jep‡edev¿ímargentinskétango Nuevoaji-
hoamerickáhudba, çeskásoudobáhudba,
alei hudba klasická aromantická.

10. 4. 2003
Penguin Quartet
Franti¿ek Souçek- 1. housle
Petr St‡íæek- 2. housle
Petr Holman- viola
Vladimír Fortin- violoncello
Penguin Quartet byl zaloæenvroce 1994,

zúçastnil se ‡adytuzemskÿchi mezinárod-
níchsoutêæí, vroce 2002sesoubor aktivnê
podílel na programuorganizace ProQuar-
tet-CEMC (Francie) podporující mladá
smyçcová kvarteta.

Penguin Quartet koncertujepravidelnê
v Praze a v mnoha dal¿ích çeskÿch mês-
techstejnêjakovzahraniçí. Jehorepertoár
zahrnujedílap‡edníchçeskÿchi svêtovÿch
skladatelû, spolupracuje s Çeskoutelevizí
a Çeskÿmrozhlasem.

kvêten ParkJana Palacha
Trubaçi v parku - bude up‡esnêno
Zmêna programuvyhrazena.
Vstupnénajednotlivékoncertyçiní45,- Kç,
slevaje30,- Kç- proçleny KPH, studenty,
dûchodce.
Milovníkûmdobré hudby nabízíme
çlenství v kruhup‡átel hudby.
Kromêslevynav¿echnykoncertya pravi-
delného kulturníhoservisu mohouçlenové
KPHvyuæítnabídkyzájezdû, p‡i kterÿchSKS
zaji¿ƒujevstupnéa dopravu, kterouhradí.
Prûkazka KPHstojí 40,- Kç, budese pro-
dávat od1. srpna2001 vpokladnêkinaVes-
mír kaædÿ denod 17:00 do 20:00 hodin.

SezónaKruhup‡átelhudby2002-20031. 9. 2002
19:30 hod. Kostel sv. Jiljí
Slavnostní koncert up‡íleæitosti Pou-
tê ke sv. Jiljí
Pêvecké sdruæení
Dalibor Svitavy
30. 10. 2002
19:30 hod. Ottendorferûv dûm
Josef Hála - klavír
Takeshi Kobayashi (Japonsko)- housle

ÇeskÿklavíristaJosef Hálapûsobiljako
sólistavzemíchceléhosvêta, spolupraco-
val rovnêæ s rûznÿmi orchestryv Evropê
aJaponsku a na poli komorní hudby se
objevil jako partner vynikajících svêto-
vÿchsólistû, zvlá¿tê houslistû.
Takeshi Kobayashi byl vroce 1955jme-

nován koncertnímmistremSymfonického
orchestru v Tokiu a vroce 1961 odjel do
Evropya pûsobiljakokoncertní mistrStát-
nífilharmonie Brno. Vletech1967- 1971
pûsobil jako koncertní mistr a posléze
‡editel symfonického orchestru Yomiuri
Nippon. Od roku 1972 po‡ádá kaædÿ rok
zámo‡ská koncertní turné.

19. 11. 2002
19:30 hod. Ottendorferûv dûm
Koncert barokní hudby
PetrJeníçek- flétna
LiborJaneçek- kytara
Hana Koñárková- soprán
Trio Hana Koñárková, Libor Janeçek

a PetrJeníçekvznikloroku2000azabÿvá
seinterpretací barokní a klasicistní hudby.
ùçinkujevkoncertníchsálech, alei vkoste-
líchanazámcíchpocelé Çeskérepublice.
Spojenízpêvu, kytaryaflétnyjeoprav-

duzajímavéz hlediskabarevnosti vÿsled-
ného zvuku aje velkÿ p‡edpoklad, æe se
námtoto netradiçní seskupení budelíbit.

Çt 23. 1. 2003
19:30 hod. Ottendorferûv dûm
ENSEMBLE MESSIAEN
Ji‡í Besperát - housle
Pavel Bu¿ek- klarinet
Jan ¢krdlík- violoncello
¢árka Besperátová- klavír
Kvarteto ménêobvykléhonástrojového

sloæení. Soubor, kjehoæ vzniku dala pod-
nêt hudebnízakázka: nastudování unikátní-
ho díla Oliviera Messiaena Kvatuor pour
lafinduTemps. Brzynatose v¿aktototê-
leso ménê frekventovaného nástrojového
sloæení - housle, klarinet, violoncello a kla-
vír zaçalo vênovat i jinÿmzajímavÿmhu-
debnímprojektûm, které pouæívají dvê
základní formy: monotématickou, sloæe-
noupouzezeskladebprocelétotokvarte-
to, aformuposluchaçsky ménê nároçnou,
kdy se st‡ídají rûzná nástrojová obsazení
aslohové styly.

24. 2. 2002
19:30 hod. Ottendorferûv dûm
Duo Arda¿ev

Renata Arda¿evováæivotní i umêlecká
partnerkaIgora Arda¿eva, zrálaumêlecky
naostravské konzervato‡i, JAMUa meziná-
rodníchinterpretaçníchkurzech. Svéspeci-
ficképianistickéumênívkládás nádhernou
samoz‡ej mostíjak do sólistickÿch kreací,
tak do fantazijnê posvêcené spolupráce
v komorníchæánrech.
Igor Arda¿evpat‡íjednoznaçnê k nejvÿ-

raznêj¿ímosobnostemnastupující genera-
ceevropskÿchklavíristû. Nasvé mladistvé
soutêæní úspêchynavázal p‡ekvapivêbrzy
úspêchy svêtové úrovnê. Dnes má za se-
bouimponující poçet úspê¿nÿch recitálû
i koncertních vystoupení po celémsvêtê
a‡aduznamenitÿch nahrávek.

çe rv e ne c - s rpe n 2 002 s t r a na VII



OKRESN� KNIHOVNA
VESVITAVáCH

Vÿpûjçní hodiny
PRO DOSPëLÉ
+ INTERNET
Po- St 9-17
Çt zav‡eno
Pá 9-17

PRO DëTI
+ INTERNET
Po, St 13-17
ùt, Pá 9-12

Máchova alej ç. 1, 568 02 Svitavy
Tel.: 0461/54 17 15
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Dannyho parƒáci
24. - 25. çervence
Snímek StevenaSoderberghaje p‡íbê-

hemlupiçe-gentlemana. Propu¿tênÿzlo-
dêj sechystávyloupit sejfse 150 miliony
dolary... Vyprávêní se kochá podrobnost-
mi peçlivênaplánovanéa dûvtipnêprove-
dené akce, v níæ elegantní lupiç dokáæe
z outsiderûsetavit perfektnêsehranÿ[ví-
têznÿ\tÿm. Vzda‡ilékriminální komedii
hrají: George Clooney, Brad Pitt, Julia Ro-
bertsová, Mat Damon, Andy Garcia adal¿í.
Mezi hlavní kvalitysnímkupat‡í stylováre-
æie, vychutnávající si i ty nejjemnêj¿í de-
taily.

Çistá du¿e
29. - 31. çervence
Æivotopisnÿ snímek Rona Howarda

líçí osudy dosud æijícího exaktního vêd-
ce, nositele Nobelovy ceny, geniálního
matematikaJohna Forbese Nashe. Dêj se
odehrává vrozmezí let 1947, kdy John
p‡ichází nauniverzitua 1994, kdyzíská-
vá Nobelovu cenu za ekonomii. Profesor
Nashbyl ov¿emdlouhálétavy‡azenz vê-
decképráce, protoæetrpí schizofenii. Do-
kázal se v¿aks chorobouvyrovnat a po-
kraçovat v práci p‡edev¿ímdíky obêtavé
manæelce.
Filmzískal letos celkemçty‡i Oscary:

nejlep¿ífilm, nejlep¿í scéná‡, nejlep¿í he-
reçkave vedlej¿í roli a nejlep¿í reæie. Na
úspêchufilmuse hodnê podílí soust‡edê-
nÿ avêrohodnÿvÿkon Russela Crowea.

Amores Perros- Láskajekurva
17. - 18. srpna
Prvotina mexického reêiséra Alejan-

dra Gonzálese Inárritua získal znaçnÿ
kritickÿohlas v celémsvêtê. Zaujalap‡e-
dev¿ímdynamickÿmztvárnênímnev¿ed-
níhopovídkovéhotriptychu. Vev¿echpo-
vídkách hrají dûleæitou roli psi. Av¿ak
dominantníjsoulidé ajejichvesmêstrpkÿ
údêl. Objevují setut‡i formylásky: mla-
distvé vzplanutí, [módní\ vztahstárnou-
cíhodob‡esituovaného muæek atraktivní
mladé æenêi otcovskáláska ke vzdálené
dce‡i.
Jednotlivé p‡íbêhyse prûbêænêformál-

nêpropojují. Skvêlejezachycenoprost‡edí
souçasného Mexika.

Ostrovní zprávy
27. - 28. srpna
Reæisér Lasse Hallström pokraçuje

v adaptacíchúspê¿nÿchknih. Tentokrát
zvolil p‡epis románuE. Annie Proulxové.
Vypravêçemvlastního p‡íbêhuje pûvod-
nê zakomplexovanÿ outsider, kterÿ díky
lidemnajdenovéæivotní ¿têstí. Potragic-
ké smrti své æeny, odejde muæ s dcerkou
atetou na nehostinnÿ kanadskÿ ostrov
Newfouland. Tady zaçne pracovat jako
reportér místníchnovin. Postupnêsezaç-
ne zbavovat komplexû a vyrovnává se
dêsivÿm rodinnÿm tajemstvím... Samo-
z‡ej mostí jsou nádherné scenérie tamní
p‡írody.

Vybráno z Filmového p‡ehledu

Pozvánka do kina

Taneçníletos
nebudouVzhledemke sniæující se vêkové hra-

nici zájemcû o kurzy tancû pro zaçáteç-
níky, které probíhají kaædÿ rok v Bílém
domê ve Svitavách, jsme se rozhodli le-
to¿ní sezónutêchto kurzû(Podzim2002)
vynechat.
Do posledníchtaneçních kurzûseto-

tiæ vêt¿inou hlásili zájemci, kte‡í têsnê
dovr¿ili patnácti let. Tento vêk se nám
zdá po na¿ich zku¿enostech i zku¿enos-
tech taneçních mistrûje¿tê [nezralÿ\:
V¿ichni vêt¿inouzaçínají studovat v prv-
níchroçnícíchrûznÿch¿kol, coæjenároç-
nénaçasi soust‡edêníse, taksestává, æe
taneçní neberou[váænê\. Hlavnê uchlap-
cûintenzitazájmuojednotlivélekcevprû-
bêhutaneçních klesá. Dêvçata pak hû‡e
shánêjí své stejnê zapálené partnery. Také
se tento nízkÿ vêk projevuje nep‡íznivê
na celémkolektivu.
Vy star¿í ale nezoufejte. Kurzy tance

pro zaçáteçníky se p‡í¿tí rok opêt otev‡ou.
Podmínkouprojejichuchazeçebude mini-
mální vêk 16let (maximálnê 25let) anebo
alespoñ ukonçení prvního roçníkust‡ed-
ní ¿koly nebo uçili¿tê.
Za pochopení dêkují pracovníci SKS.

29. 7. -10. 8. celáknihovnauzav‡ena.

Nabídka jazykovÿch kurzû
¿kolnírok 2002 - 2003

Anglickÿ a nêmeckÿ
30 vyuçovacích dvouhodin, 1xtÿdnê,
cena 1 400,- Kç
Kurzysevyuçují v Ottendorferovêdomê
odzá‡í 2002, první informativní schûz-
kabude5. zá‡í 2002v16:00hodin
v Ottendroferovê domê.

P‡ihlá¿ky p‡ijímá SKS Svitavy
tel: 0461 535 173
email: lucerna@kultura-svitavy.cz
Podrobnéinformace najdete na
www.kultura-svitavy.cz
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Ç E RVE NE C
1. - 3. Po, ùt, St 17:00 a 19:30 hod.
Spider- Man USA2002
Kdojsem? Opravduto chcete vêdêt? Jsem
Spider-Man! Dobrodruænÿfilmpodle kres-
lenéhoseriálu. P‡íbêh mladého muæe s ne-
obvyklÿmi schopnostmi...
Reæie: SamRaimi
Vstupné: 60,- Kç titulky 121 min.

4. - 5. Çt, Pá 19:30 hod.
\O] USA2001
Adaptace slavnétragedie Williama Shake-
speara Othello. P‡íbêhbenátského mou‡ení-
naje p‡enesendosouçasnosti naamerické
st‡ední ¿kole.
Reæie: TimBlake Nelson
Vstupné: 50,- Kç titulky 95 min.

6. - 7. So, Ne 19:30 hod.
Pekelnáæenská

USA, Austrálie, Kanada 2001
Dob‡í p‡átelé vás ochrání nejen p‡ed pek-
lem, ale i p‡ed æenskou! Buranská kome-
die.
Reæie: Dennis Dugan
Vstupné: 55,- Kç titulky 97 min.

8. - 10. Po, ùt, St 19:30 hod.
Wasabi Francie, Japonsko 2001
Wasabi je japonskÿ k‡en, p‡íloha ksushi.
Akçní komedie. P‡íbêhtvrdého policisty.
Hlavní role: Jean Reno
Scéná‡: Luc Besson
Reæie: Gerard Krawczyk
Vstupné: 50,- Kç titulky 94 min.

11. - 12. Çt, Pá 19:30 hod.
Enigma

Nizozemsko, USA, GB, SRN2001
Romantickÿ¿pionáænífilmz II. svêtovévál-
ky. Rok 1943 u Londÿnaa hledání kóduna
nêmeckém¿ifrovacímstroji Enigma.
Vhlavní roli: Kate Wisletová
Reæie: Michael Apted
Vstupné: 50,- Kç titulky 119 min.

13. - 15. So, Ne, Po 19:30 hod.
Spy Game

USA, SRN, Japonsko, Francie 2001
I velkÿ hráç si musí dát pozor, aby si pro-
tihráç nezahrával s ním. ¢pionáæní thriller.
Vhlavníchrolích: Robert Redford a Brad
Pitt
Reæie: Tony Scott
Vstupné: 55,- Kç titulky 127 min.

16. - 18. ùt, St, Çt 19:30 hod.
Perníkovávêæ ÇR2002
Lehce nezávislÿfilmotêækÿchzávislostech.
Psychologickÿkriminální film.
Vhlavní roli: drogy!
Scéná‡ a hudba: Martin Nêmec
Reæie: Milan ¢teindler
Vstupné: 50,- Kç od15let 101 min.

19. - 21. Pá, So, Ne 19:30 hod.
Zanep‡átelskoulinií USA
Meze, které nelze p‡ekroçit. Váleçnÿfilm.
Válka v Bosnê vroce 1995. Drama boje
jedince proti p‡esile, sílavojenskésolida-
rity.
Reæie: John Moore
Vstupné: 50,- Kç titulky 101 min.

22. - 23. Po, ùt 19:30 hod.
Vÿlet ÇR2002
Co si doma ne‡ekneme, dozvíte se cestou.
Road movie.
IvaJanæurováajejí dceryTheodoraa Sabina
Remundovyvautorskémfilmureæisérky Ali-
ce Nellis.
Vstupné: 60,- Kç 100 min.

24. - 25. St, Çt 19:30 hod.
Dannyhoparƒáci USA2001
3 kasina, 11 chlápkû, 150 milionû babek.
Toje celkemslu¿nÿ, ne? Kriminální kome-
die.
Hrají: George Cooney, Brad Pitt, Julia Ro-
bertsová, Matt Damona dal¿í
Reæie: Steven Soderberg
Vstupné: 55,- Kç

26. - 28. Pá, So, Ne 19:30 hod.
Král ¢korpión USA2002
Váleçník. Legenda. Král. Dobrodruænÿakçní
film, odehrávající se v dávnÿch dobách p‡ed
pêti tisíci lety, kdy zemi pusto¿ily barbar-
ské hordyz Vÿchodu...
Reæie: Chuck Russel
Vstupné: 55,- Kç titulky 88 min.

29. - 31. Po, ùt, St 19:30 hod.
Çistádu¿e USA2001
Vidêl svêt,jaksi nikdonedokázal p‡edstavit.
Æivotopis geniálního matematika, nositele
Nobelovyceny, Johna Forbese Nashe. Drama
muæe, trpícího schizofrenií.
Snímekzískal çty‡i Oscary2002: Nejlep-
¿í film, nejlep¿í scéná‡- Akiva Goldsman,
Nejlep¿í hereçkavevedlej¿í roli - Jennifer
Connellyová
Nejlep¿í reæie: Ron Howard
Vstupné: 55,- Kç titulky 134 min.

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 0602/969 647

Ç E RVE NE C
1. - 3. Po, ùt, St 20:00 hod.
Spider-Man USA2002
Reæie: SamRaimi
Vstupné: 60,- Kç titulky 121 min.

4. - 5. Çt, Pá 20:00 hod.
\O] USA2001
Reæie: TimBlake Nelson
Vstupné: 50,- Kç titulky 95 min.

6. So 20:00 hod.
Pekelnáæenská

USA, Austrálie, Kanada 2001
Reæie: Dennis Dugan
Vstupné: 55,- Kç titulky 97 min.

9. - 10. ùt, St 20:00 hod.
Wasabi Francie, Japonsko 2001
Reæie: Gerard Krawczyk
Vstupné: 50,- Kç titulky 94 min.

11. - 12. Çt, Pá 20:00 hod.
Enigma

Nizozemsko, USA, GB, SRN2001
Reæie: Michael Apted
Vstupné: 50,- Kç titulky 119 min.

13. So 20:00 hod.
Spy Game

USA, SRN, Japonsko, Francie 2001
Reæie: Tony Scott
Vstupné: 55,- Kç titulky 127 min.

16. - 18. ùt, St, Çt 20:00 hod.
Perníkovávêæ ÇR2002
Reæie: Milan ¢teindler
Vstupné: 50,- Kç od15let 101 min.

19. - 20. Pá, So 20:00 hod.
Zanep‡átelskoulinií USA
Reæie: John Moore
Vstupné: 50,- Kç titulky 101 min.

23. ùt 20:00 hod.
Vÿlet ÇR2002
Reæie: Alice Nellis
Vstupné: 60,- Kç 100 min.

24. - 25. St, Çt 20:00 hod.
Dannyhoparƒáci USA2001
Reæie: Steven Soderberg
Vstupné: 55,- Kç

26. - 27. Pá, So 20:00 hod.
Král ¢korpión USA2002
Reæie: Chuck Russel
Vstupné: 55,- Kç titulky 88 min.

30. - 31. ùt, St 20:00 hod.
Çistádu¿e USA2001
Reæie: Ron Howard
Vstupné: 55,- Kç titulky 134 min.

KINO VESMïR tel.: 531 446
Pokladna otev‡ena kaædÿ den17- 20 hod.
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S RPE N
1. - 3. Çt, Pá, So 19:30 hod.
Malÿsvêdek USA2001
... a krutÿzloçin. Thriller. John Travolta
chrání svého syna p‡edvrahem!
Reæie: Harold Becker
Vstupné: 50,- Kç titulky 89 min.

4. - 6. Ne, Po, ùt 19:30 hod.
Ti druzí ¢panêlsko, USA2001
D‡íve, çi pozdêji vás dostanou! Nicole Kid-
manovávroli psychickylabilní matkydêtí,
trpícíchalergií nasvêtlo v osamêlémdomê
vroce 1945... Horor.
Scéná‡ areæie: Alejandro Amenábar
Vstupné: 50,- Kç titulky 105 min.

7. - 10. St, Çt, Pá, So 19:30 hod.
Star Wars: EpizodaII.
- Klonyútoçí USA2002
Nová sci-fi fantazie propojuje dva æánrovê
odli¿né p‡íbêhy, jeæ odkazují na klasické
hollywoodskéæánryçty‡icátÿchlet, zasaze-
né ov¿emdo futuristickÿch kulis, na film
noir a navelkoulovestory...impozantní po-
dívaná!
Námêt, scéná‡ areæie: George Lucas
Vstupné: 55,- Kç dabováno 142 min.

11. - 12. Ne, Po 19:30 hod.
Hartovaválka USA2002
Zaodvahu, zaçest. Váleçné drama napû-
dorysusoudního procesuvzajateckémtá-
bo‡e v Nêmecku bêhemII. Svêtové války.
Vhlavní roli: Bruce Willis.
Snímekse natáçel v Çeskérepublice.
Reæie: Gregory Hoblit
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 128 min.

13. - 14. ùt, St 19:30 hod.
ArchaproVojtu ÇR2002
Svêt je náhle jinÿ, protoæe Vojtaje jinÿ.
Jinak, neæti jiní! P‡íbêh mentálnê postiæe-
ného chlapce, trpícího Downovÿmsyndro-
mem. Rodinnÿfilm.
Scéná‡ areæie: Monika El¿íková
Vstupné: 50,- Kç 61 min.

15. - 16. Çt, Pá 19:30 hod.
Proroctvíz temnot USA2001
Nêkdo ho vidí! Sly¿í! Cítí! Psychologickÿ
horor podle skuteçné události. Katastrofa
v USAvroce 1967..., kterou p‡edpovêdêl
muæ s mu‡ími k‡ídly!
Vhlavní roli: Richard Gere
Reæie: Mark Pellington
Vstupné: 50,- Kç titulky 119 min.

17. - 18. So, Ne 19:30 hod.
Amores Perros
- Láskajekurva Mexiko 2000
Láska. Zrada. Smrt. Nev¿ední povídkovÿtrip-
tych. Filmovÿadrenalins Oscarovounomi-
nací. Filmová událost!
Reæie aprodukce: Alejandro Gonzáles Inar-
ritu
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 154 min.

19. - 20. Po, ùt 19:30 hod.
Elita USA2000
Pravdaje nebezpeçná...dûvêrasmrtící. Thril-
ler z prost‡edí poçítaçového byznysu vob-
dobí soudních procesû proti monopolnímu
postavení
Reæie: Peter Howitt
Vstupné: 55,- Kç titulky 109 min.

21. - 22. St, Çt 19:30 hod.
Muæiv çerném2 USA2002
Pokraçováníjednohoz nejúspê¿nêj¿íchfil-
mûdevadesátÿchlet. Akçní sci-fi komedie.
Vhlavníchrolích: Will Smith a Tommy Lee
Jones
Reæie: Barry Sonnenfeld
Vstupné: 60,- Kç titulky

23. - 24. Pá, So 17:00 a 19:30 hod.
E.T. Mimozem¿ƒan USA1982/2002
T‡i miliony svêtelnÿchlet od domova. Ob-
novená premiéra jednoho z nejúspê¿nêj-
¿íchfilmovÿch dêl rodinného kina aæánru
sci-fi.
Reæie: Steven Spielberg
Vstupné: 50,- Kç titulky 120 min.

25. - 26. Ne, Po 19:30 hod.
Sexa Lucía ¢panêlsko 2001
Tajné kapitoly milostného románu. P‡íbêh
vá¿nê, inspiraceaprovinêní. Erotickédrama.
Scéná‡ areæie: Julio Medem
Vstupné: 52,- Kç od18let titulky 129 min.

27. - 28. ùt, St 19:30 hod.
Ostrovnízprávy USA2001
P‡íbêh muæe, kterÿ dokázal zmênit svûj æi-
vot. Podlerománu E. Annie Proulxové(Pu-
litzerovacena). Psychologickÿsnímek.
Vhlavníchrolích: Kevin Spacey aJulianne
Mooreová
Reæie: Lasse Halström
Vstupné: 50,- Kç titulky 118 min.

29. - 31. Çt, Pá, So 19:30 hod.
Mexickájízda Mexiko, USA2001
Jedna krásnáæena, dva nejlep¿í kamarádi,
t‡i nejvêt¿í tajemství. Mexickájízda, p‡i
které ukazují smêr hormony. Road movie,
Scéná‡ areæie: Alfonso Cuarón
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 105 min.

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 0602/969 647
S RPE N

1. - 3. Çt, Pá, So 20:00 hod.
Malÿsvêdek USA2001
Reæie: Harold Becker
Vstupné: 50,- Kç titulky 89 min.

6. ùt, St 20:00 hod.
Ti druzí ¢panêlsko, USA2001
Scéná‡ areæie: Alejandro Amenábar
Vstupné: 50,- Kç titulky 105 min.

7. - 10. St, Çt, PáSo 20:00 hod.
Star Wars: EpizodaII.
- Klonyútoçí USA2002
Námêt, scéná‡ areæie: George Lucas
Vstupné: 55,- Kç dabováno 142 min.

13. - 14. ùt, St 20:00 hod.
ArchaproVojtu ÇR2002
Scéná‡ areæie: Monika El¿íková
Vstupné: 50,- Kç 61 min.

15. - 16. Çt, Pá 20:00 hod.
Proroctvíz temnot USA2001
Reæie: Mark Pellington
Vstupné: 50,- Kç titulky 119 min.

17. So 20:00 hod.
Amores perros
- Láskajekurva Mexiko 2000
Reæie aprodukce: Alejandro Gonzáles Inar-
ritu
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 154 min.

20. ùt 20:00 hod.
Elita USA2000
Reæie: Peter Howitt
Vstupné: 55,- Kç titulky 109 min.

21. - 22. St, Çt 20:00 hod.
Muæiv çerném2 USA2002
Reæie: Barry Sonnenfeld
Vstupné: 60,- Kç titulky

23. - 24. Pá, So 20:00 hod.
E.T. Mimozem¿ƒan USA1982/2002
Reæie: Steven Spielberg
Vstupné: 50,- Kç titulky 120 min.

27. - 28. ùt, St 20:00 hod.
Ostrovnízprávy USA2001
Reæie: Lasse Halström
Vstupné: 50,- Kç titulky 118 min.

29. - 31. Çt, Pá, So 20:00 hod.
Mexickájízda Mexiko, USA2001
Scéná‡ areæie: Alfonso Cuarón
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 105 min.

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