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Dobrÿden,
...�Tráme, milÿtráme
aƒƒarádi máme
aƒvtobêdobrÿmlidem
radost udêláme�

...jsmezpívali 12. prosince1997vprávê
narozenémdivadlenapûdêvna¿emkinê.

...�aƒi zasto rokû
buduv duchs vámi. �

...sto let je¿tê neuplynulo...jen pêt,
alei tojedûvodkradosti. Myslím, æese
námTrámpovedl. Pêt let tadyæije s ná-
mi. Je asi málosvitavskÿch, kte‡í o nêm
nevêdí. Je hodnêumêlcûz celérepubli-
ky, kte‡ív nêmrádi hrají arádi sevracejí.
Trámpomohl nasvêt nêkolikainscena-
cím¿koliçkya Céçkotadytvo‡í své hry.
Svitavskÿ klub Laurus zde udêluje Svi-
tavskéhovola, æáci z hudebkykoncertují.
¢edesát osmpohádekpro dêti, t‡icet

devêtveçerníchdivadel, dvacet¿est kon-
certû, osmnáct vÿstav, pêt divadelních
burz ajedna Porta.
Mêjme se hezky

Petr Mohr
P. S. Aæ 7. prosincebudedramatická

¿koliçkaslavit v Trámudesetlet, pustím
vámkrátkÿfilm,jak¿el Trámemçastêch
pêt let, co mi ubêhlyjako oka mæik...

Takovámalá oslavaV‡íjnu 1992 byla ve Svitaváchzaloæe-
na Dramatická¿koliçkaatakletos slavíme
malé desetileté vÿroçí.
Pûvodnê jsme si ‡íkali, æe je to p‡íli¿

krátká doba najakékoliv oslavy, ale nako-
nec v nás zvítêzila chuƒ setkávací. Zrodil
setotiæ nápaduskuteçnit spoleçné setkání
têch, kte‡í do Dramatické ¿koliçky kdysi
chodili i têch, coje¿tê chodí.
Moæná bude praskat divadlo Trámve

¿vech, pokudopravduv¿ichni p‡ijdou, pro-
toæezatêchdeset let pro¿lo ¢koliçkoudêtí
nepoçítanê. Malÿchi velkÿch. Nêkte‡í do-
konce chodit nep‡estali atakrostouspo-
leçnêse¢koliçkou. (Vlastnê¢koliçkaroste
spoleçnê s nimi.)
Je to pêknÿ pohled na ty, co uæ dávno

nejsou dêti, jak rostou do krásy azrají.
Ajsemvdêçná, æejsemmêla moænost bÿt
utoho, pozorovat tenrûst dêtí i cestukje-
jichlidskézralosti abylabychpy¿ná, kdyby
se mi poda‡ilo p‡ispêt ktomu, aby z nich
vyrostli slu¿ní a dob‡ílidé. Protoæe drama-
tickávÿchova, aƒ chceme nebo nechceme,
je p‡ecejenomvÿchova. Vÿchovaumêním,
skrze umêní a k umêní. Kdivadlu, kvní-
mání krásna, vnímání svêtajako místaset-
kávání rozdílného a k uçení se toleranci.
Kuçení se chápat as láskoup‡ijímat sebe
i druhé.

Pí¿u to asi p‡íli¿ vzletnê, s dêtmi si to
vêt¿inoutakhle nepojmenováváme, ale dob-
‡evíme, o cojde. Abynámspolubylodob‡e.
Aabydruhÿmbylodob‡es námi. Aabychom
sezato, co spoluproæiváme a dêláme, ne-
museli stydêt. Avê‡te mi, æepokudsetohle
poda‡í, není to málo.
Aæe kromêtohoje¿têstihnemep‡ipravit

nêkolik inscenací do roka, zúçastñujeme
se rûznÿch soutêæí, divadelních p‡ehlídek
krajskÿch i národních (letos i mezinárod-
ních), aæe vêt¿inouje¿tê utræíme nêjakou
tu cenu, je p‡íjemné, urçitê p‡íjemné, ale
neto nejpodstatnêj¿í. Ceny nevypovídají
o povaze, ani o kvalitê bytí.
Atakp‡ijâtevypovídat, o çemæijeteteâ.
Jaksevámda‡í,jakæijete, o çemp‡emÿ¿-

líte, poçemtouæíte, kamaæbystechtêli dosáh-
nout... Anemusítep‡itomstátjennaprknech,
coznamenají svêt. I kdyæi továmumoæníme.
Desetlet Dramatické¿koliçkyoslavíme

vsobotu 7. prosince 2002 v 15:00 hod.
v divadleTrámveSvitavách. P‡ijâtev¿ich-
ni, kte‡íjste ¢koliçkou pro¿li a kte‡í na ni
rádi vzpomínáte. P‡inestebuchty,fotkyadob-
roty, vystar¿í p‡iveâteklidnêdêti i manæe-
le, vy mlad¿í rodiçe nebo p‡ijâtejentak.
Zkrátka: pojâme se spolu uæít.
Buduse navás tê¿it.
(PS: Dramatická vÿchovaje vÿchova

ktvo‡ivosti, takp‡edpokládám, æenebude-
mejenvzpomínat, alekaædát‡ídasi p‡ipra-
ví 5 minutovÿ úryvek ze hry çi inscenace,
kterouvyloví z pamêti...)
Souçástí oslav bude také premiéra �lmu

Hora pêti králû, kterÿjsme letos natáçeli
s Dramatickou¿koliçkounatábo‡eve Chme-
líku(podle vlastního scéná‡e). Kamery are-
æie se chopil Marian Polák, tak se nechte
p‡ekvapit.
Apro velkÿ úspêch námsnad i tento-

krát ktanci a poslechup‡ijdezahrát kapela
Trstenickástezka, kterávlétê korunovala
na¿i táborovou �dotoçnou�.
Kdo másmysl prorecesi, jezvánv p‡í-

slu¿néhollywoodskéróbê, kterádodápunc
premiérovémuveçeru. Limuzínyjsouvítány.
Nevímjakvy, alejásetê¿ímmoc! I kdy-

byste p‡i¿li pê¿ky avteplákách.
Jana Mandlová
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Svitaváchspolekp‡átel atvûrcûbetlémû,
kterému ‡íkali Sontagsschnitzer, Nedêlní
‡ezbá‡i. Scházeli se aradili, jak byje¿tê
dílo vylep¿ili. Snad hlavou byl Stiepak,
kterémutaké bylo svê‡eno vyuçování no-
vÿchzájemcûo‡ezbu. Ve Vaclíkovê knize
o betlémá‡ství v podorlickémkraji jsem
zjistila, æepodobnêseorganizovali i v Krá-
líkácha ùstí nad Orlicí. Apublikaceuvá-
dêjí plno j men snaæivÿch a dovednÿch
betlémá‡û. P‡ipomenu z nichjenjedno
- Villimek, vlastnê tento rod. Ve farním
kostelejevysokásocha Marie, snadpozû-
statekbetlémavelikonoçního(i tybÿvaly)
a na níje signatura, æeji kdysi p‡edléty
renovoval Villiemek. Vçeskot‡ebovském
muzeujezajímavÿbetlémsmí¿enÿ. Levou
stranuvyplñují darovníci ústeckéhotypu,
signovaní ¢tantejskÿm, prost‡edekzaují-
mají stádaovcí s pastÿ‡i a pravoustranu
doplñujípostavy‡ezanévdílnêVillimkovê.
Vroce 1924uspo‡ádal kterÿsi çlentohoto
roduvánoçní veçer ve svémhostinci. Ten
stával na Kostelnímnámêstí. Vsále bylo
jevi¿têananêmtehdyhráli starouvánoçní
hru. Vevÿ¿i hlav místníchochotníkû- her-
cûstál tehdyvelkolepÿ Villimkûvbetlém.
Nejen po zadní stênê, ale i po boçních.
Mechanickÿ, pohyblivÿ. Dvojítradicesetu
se¿la - betlémá‡ství avánoçní hry. Zwit-
tauer Nachrichtenseotomtehdynêcona-
psaly.
VNêmeckuv devadesátÿchletech XX.

století vydali nádhernou mnohasetstrán-
kovouknihuvelkéhoformátu, ti¿tênou na
k‡ídovémpapí‡es mnohakrásnÿmi barev-
nÿmi fotogra�emi a názvemKrippenkunst
in Bömen und Mähren vomFrühbarock
bis zur Gegenwart. Çeskéi nêmecké bet-
lémyz celÿch Çecha Moravyodzápadu
kvÿchodu. Odstrany265se mûæetepotê-
¿it pozoruhodnÿmtextema mnohafoto-
gra�emi z na¿í oblasti a mêsta, kterému
se ‡íkalo Krippenstadt, tedy mêsto betlé-
mû- to byly Svitavy. Uæ p‡ebal této knihy
jezajímavÿ, jeto çást Appeltovabetléma.
Okus dál jej mûæete vidêt zase. I velkÿ
Tyroltûvbetlém. Cenaknihyp‡es300DM.
Nemámji, jenco mi ¿ƒastnêj¿í lidé v Mo-
ravské T‡ebové okopírovali. Tamji mají.
Alekdepakpûjçit. Nemáteani dost velkou
ta¿ku, abyste si ji mohl odnést. Jen vás
nechají se pokoukat aje¿tê vás nespustí
z oçí. Alei to stojí zatucestu.

Dvacátéstoletízmênilosvêt. Bylodra-
matické a kruté. Blíæí se vánoce as nimi
oæijí starétradice, doufám. Zbytekstarého
umêní se p‡ipomene a doplní je hudba,
kterátehdy v dobê slávy betlémûvznika-
la. NeboVás nepotê¿í, aæzazní Hej mist‡e,
vstañ byst‡e?.......

Drahomíra ¢ustrová

Tobÿvaloje¿têtakp‡edstolety. Ztÿde-
níku Katholischen Kirchenblatt z 15. pro-
since 1935se dozvídáme, æe velkÿchbet-
lémûje ve Svitavách 116, st‡edních 148,
malÿch 206, dohromady 470. Co se tÿká
vzhledu, bylo 442 betlémû v domácím
stylua 28vestyluorientálním. Pohybli-
vÿch bylo 72, nepohyblivÿch 398. Vêt-
¿inou byly vy‡ezávané z lipového d‡eva
(336), proti tomu z papíru jich bylo jen
104. Délka se pohybovala od dvou aæ do
sedmi i více metrû, takæe¿í‡kasvêtnice
têækostaçila, protobÿvalyzahnutédoboç-
níchstên. I vÿ¿kabylarozdílná. UA. Appel-
tai dva metry.
Koliksetohozachovalo? Asi z 18. sto-

letí pochází velkÿ betlém, prÿodsocha‡e
Georga Antona Heintze. Pûvodnê spolu-
pracoval s umêlci K‡íæovéhovrchuz Mo-
ravské T‡ebové, mezi nêæ pat‡ili Friedrich
Strauss, Judas Taddeus Supper, JosefSeit-
ler, Christian Franz David aJi‡í Patzak
z Litomy¿le, æákBraunûv. Pakseodstêho-
val do Svitav atvo‡il zde. Prÿje autorem
tohostaréhobetléma, aletenjev Kanadê.
Mnohem mlad¿í je Tyroltûv, snad z první
pûle 19. století. Jmenuje se sice Tyroltûv,
ale Tyrolt jejen majitelem, ne tvûrcem.
Tímje Thomas Haberhauer, malí‡ pokojû
z Radimê‡e. Tohopoæádal otec Tyrolt, aby
projeho dva syny vy‡ezal betlémy, tedy
pro kaædého zvlá¿ƒ. Zachoval se jeden
atenjev Essenuv Nêmecku. VBavorsku
ve Wunsiedeluje velkÿ mechanickÿ bet-
lémAl. Appelta. Dnesjej vlastní tamêj¿í
muzeum, kamjej majitel ve stá‡í daroval.

Dal¿í velikÿje u dr. Jíryve Vídni. Tojsou
çty‡i nejcennêj¿í zbylé betlémy. Jsoutaké
v muzeích. Vnárodopisnémmuzeuve Víd-
ni jsout‡i, jedensvitavskÿ, jedent‡ebov-
skÿ ajeden h‡ebeçskÿ. I v na¿emmuzeu
bÿvalyje¿têpodruhésvêtovéválcenêkte-
ré betlémy, ale kdyæ se zmênilo mêstské
muzeumna muzeumdêlnického hnutí,
dostaly se vêt¿inou do Pardubic, nêco
je v Hradci Králové av T‡ebechovicích.
Vlánskémkostele sv. Josefa ave farním
kostelenanámêstítakénêco máme, alepo-
t‡ebovalo by to mecená¿e. Je¿tê porûznu
jsouumêleckyvy‡ezanépostavydarovníkû
v T‡ebíçi a Çeské T‡ebové. Jinak nevím.
Neohromilo vás to çíslo p‡es 400? Mne
ano. ¢koda. Dvacátéstoletísesvÿmi dvêma
svêtovÿmi válkami, jejichdûsledkya ná-
slednÿmreæimemuçinily opravdu konec
tohoto bohatství a krásné tradice. Vtom
mají Nêmci pravdu, jen by mêli dodat,
proç setakstalo.
Nêkolik zajímavostí p‡idám. Vroce

1923 bylave Svitaváchuspo‡ádánavel-
kávÿstava betlémû, nejensvitavskÿch,
ale i ústeckÿch, z Králík, Litomy¿lska
a Poliçska, zkrátka z celé oblasti. Kde?
Asi v Lidovémdivadle, zvanémElysium
av Turnhalle, nejvêt¿íchsvitavskÿchsá-
lech a prostorách. Tehdy tamtotiæ také
místní ochotnícijako doplnêkhráli starou
vánoçní betlémskou hru. Nevímkterou,
snad tu nejstar¿í z Hradce nad Svitavou
z roku 1608. Ano, tak se je¿tê zacho-
vala. Zájembyl velkÿ, Proto hruopako-
vali i v Turnhalle. Vté dobêexistoval ve

Svitavskÿbetlém

Svitavy- mêsto betlémû avánoçních betlémskÿch her
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Publikace Svitavyvçera a dnes
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Bêhemleto¿ního rokujsme Vás na
stránkáchLucernynêkolikrátinformova-
li otom, æe p‡ipravujeme ke konci roku
novoupublikaci. Konecrokuse blíæí a p‡i-
pravovaná kniha �Svitavy vçera a dnes�
dostává koneçnou podobu. Vámse poprvé
dostane do rukou, pokud o ni budete mít
zájem, v nedêli 8. prosince p‡i tradiçní
vánoçní akci �Vánoce v muzeu�.
Na¿í snahou bylo ukázat vámSvitavy

v proudu çasu, v dêjinnÿch promênách,
kterése najejichpodobê podepsaly. Svi-
tavybylyod13. století mêstems nêmecky
mluvícímobyvatelstvemaçeskou men¿i-
nou. Poodsunupûvodníchnêmeckÿchoby-
vatel a novémosídlení vletech1945- 46
se mnoházákoutí mêsta promênila. Nêco
sebouralo, nêcostavêlo. Bohuæel, vêt¿inou

ne ku prospêchu architektury a ochrany
památek mêsta. Dnesje patrnásnahaza-
chránit pûvodní architekturu, rekultivovat
necitlivézásahyz druhépoloviny20. sto-
letí a novéstavební projektyzpracovávat
zaúçasti kvalitnícharchitektû. P‡esto se
i nyní ne v¿e zda‡í, atak mûæemejen
doufat, æetakovÿch�st‡el vedle� budeco
nej ménê.
Nebylo v na¿í moci zachytit rovnomêr-

nê v¿echny çásti mêsta a v¿echnyjeho
zmêny. Unêkterÿch vÿraznÿch promên
chybêla, bohuæel, historická fotogra�e,
limitovánijsme byli takérozsahempub-
likace. Jak uplynulé období a na¿e çiny
v prûbêhu 20. století zachycenÿm mís-
tûmu¿kodily çi pomohly, mûæete posou-
dit sami. Vknize nabízíme çtená‡ûm54

fotogra�í p‡eváænêz první poloviny20. sto-
letí, nêkteré pochází z archívu Mêstské-
ho muzeaa galerieveSvitavách, autorem
ostatníchje svitavskÿfotografJosef Çer-
mák. Ke v¿emtêmtofotogra�ím, zachycu-
jícímhistorii na¿eho mêsta, po‡ídil Josef
Çermáksouçasnézábêry, u nichæsesnaæil
dodræet stejnÿúhel pohledu, nebo sejim
alespoñ p‡iblíæit. Zajímavétexty kjednot-
livÿmfotogra�ímp‡ipojil pracovník muzea
Milo¿ Vanêk.
P‡eji Vám, aby Vás na¿espoleçnápro-

cházka Svitavami zaujala a p‡esvêdçila
Vás, æejevelmi poutavépoznávatsvé mês-
toazajímatsenejenojehohistorii, aletaké
ojeho budoucí vzhled avÿvoj. Publikace
je opat‡enai nêmeckÿmi texty a domní-
vámse, æeby mohlabÿt pêknÿmvánoçním
dárkem.

Blanka Çuhelová

STÅLÉ EXPOZICE
POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK

Z HISTORIE PRAÇEK
SVITAVSKÅZASTAVENï

OSOBNOST OSKARASCHINDLERA
• • • •

V¥STAVY
1. 12. 2002 - 5. 1. 2003

SOUÇASNÅÇESKÅ
ILUSTRAÇNï TVORBA

Vÿstavanejvÿznamnêj¿íchautorûsouçasné
çeskéilustraçní tvorby p‡ipravenáve spo-
lupráci s Galerií vÿtvarného umêní v Hav-
líçkovê Brodê

14. 12. 2002 - 5. 1. 2003
BETLÉMY,

VÅNOÇNï V¥ZDOBAMUZEA
Tradiçní vánoçní vÿstava

• • • •

OSTATNï AKCE
nedêle 8. 12. od 9 do 16 hodin
út- çt 10. - 12. 12. od8 do 15hodin

VÅNOCE V MUZEU
Tradiçní vánoçní akcespojenásezdobením
perníçkû, peçenímcukroví, vÿrobouvánoç-
ních ozdob a moæností nákupu drobnÿch
dárkû. Vnedêli od 10 do 16 hodin promí-
tání pohádekv kinokavárnê Galaxie.

Upozornêní pronáv¿têvníky muzea:
Od25. 12. 2002do 1. 1. 2003bude mu-
zeumotev‡eno dennêod13 do 17hodin
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Pozvánka na vÿstavu
Kdyæ jsme minulÿ rok p‡ed vánocemi

p‡ipravovali vÿstavugra�kBohuslavaReyn-
ka, povedlo setoi díkyochotê Galerie vÿ-
tvarného umêní v Havlíçkovê Brodê, která
námçást vÿtvarnÿchdêlzapûjçila. Atehdy
jsemvtéto galerii objevila vÿstavu çes-
kÿchsouçasnÿchilustrátorûailustrátorek,
vÿstavu, která má v Havlíçkovê Brodê de-
setiletou tradici váæící se na Podzimní
kniænítrh. Avznikl nápadp‡edstavit çeské
ilustrátory(çi spí¿ejejichdílo) takésvitav-
ské ve‡ejnosti. Slovo dalo slovo, s havlíç-
kobrodskou galerií i sjednotlivÿmi autory
jsme se domluvili aleto¿ní kolekce mohla
putovat z Havlíçkova Brodu do Svitav.
Cíl tohoto projektu Galerie vÿtvarného

umêní v Havlíçkovê Brodê je mi velmi
sympatickÿ. Seznámit náv¿têvníkyvÿstavy
s tvorbou na¿ich souçasnÿchilustrátorû
a dokázat nejento, æe ilustraceje svébyt-
nÿmvÿtvarnÿmdílem, ale také jak mûæe
bÿt vÿtvarníkova práce s textemnápaditá
arozmanitá. P‡íleæitost kvystavování pro-
to dostávajíjakrenomovaní, takzaçínající
tvûrci. Není náhodou, æe tento projekt
vznikl na poçátku devadesátÿch let, kdy
byl çeskÿ kniæní trhzaplaven komerçní aæ
kÿçovou produkcí. Asnad nejvíce to bylo
patrné právê nailustracíchdêtskÿchknih.
Je dob‡e, æe si çe¿tí nakladatelé zaçínají

uvêdomovat, æetext bezilustrací neníúpl-
nou knihou, ale hlavnê, æe çeskáilustraçní
produkce mátradiçnêvysokouúroveñakva-
litu, atakésmysl prolaskavÿhumora nad-
sázku.
Vÿstava bude, jak uæ to u nás s po-

sledními vÿstavami rokubÿvá, doplnêna
vánoçní vÿzdoboua betlémy. Atak, aæ bu-
detep‡emÿ¿let, kamsevp‡edvánoçní, vá-
noçní, çi povánoçní ças uchÿlit, p‡ijâte do
svitavského muzea. Mezi ilustrace, betlé-
mové �gurky, chvojí a koledy. Vÿstava bu-
de otev‡ena po celÿ prosinec aje¿tê první
tÿdenvlednu.

Blanka Çuhelová

Jáchym¢erÿch: Sná‡

Foto V. Fochler

Tradiçní p‡edvánoçní akcespojenás bo-
hatÿmprogramem, vÿrobouvánoçníchozdob,
peçenímcukroví, zdobenímperníçkûa moæ-
ností nákupudrobnÿchdárkûse bude vpro-
storách muzeakonatv nedêli 8. prosince

od9 do16hodin-letosjakosouçást pro-
jektu Moravase baví, kterÿzaji¿ƒují Balírny
Douwe Egberts. Pocelÿdenod10do 16ho-
din bude probíhat promítání pohádek pro
nejmen¿í v kinokavárnê Galaxie.

Vánoce vmuzeuTakové
obyçejné vêci...

Pro mnohéz vás asi nebylotêækéo‡í-
¿ekz minulé Lucernyrozlousknout. Jedná
se skuteçnêo plot novéhorodinnéhodomu
na Olbrachtovê ulici naproti vjezdu do
areálu Stavebnin Matyá¿.
Alenyní mámprovás velicetêækÿúkol.

Mnêjejasné, æeturistickásezónajiæ skon-
çila, æe si nepamatujete detaily z hradû
azámkû, kteréjste nav¿tívili. Ale kdyæ se
zadíváte pozornê nafotogra�i, musí vám
bÿtjasné, æetento�hrad�leæí nêkdeneda-
leko Svitav, jinak by p‡ece nemêl takovou
bránus hrubouzdí. Kdyæjsemsi prohlíæel
albumfotogra�í, museljsemse nadnêkte-
rÿmi snímkyzamyslet, zdaopravdunejsou
kup‡íkladu z Litomy¿le, Dlouhé Louçky,
neboz Moravské Chrastové. Byljsemv¿ak
uji¿tên, æe onyobyçejné vêcijsouopravdu
svitavské... Jakkolivtomunemusíme vê‡it.
Açkolivchodímkaædÿtÿdennanákupydo
jednoho nejmenovaného obchodu, musím
se p‡iznat, æe vûbec netu¿ím, æetakováko-
vanábránatadynêkdeje. Apo‡ádsi mys-
lím, æeautorfotogra�esi z nás vyst‡elil, ale
napovímvám, æe uvnit‡ dvoraje snadst‡e-
dovêkákamennástudna. Myslím, æeruçnê
hloubená do hradní skály... ale nêkde ve
Svitavách.
Kde toje se v¿ak dovíte aæ p‡í¿tí rok,

alespoñ máte p‡es Vánoce o çemp‡emÿ¿-
let. Mnohoúspêchûvtomnastávajícímro-
ce, nejenomvp‡emÿ¿lení nadkvízem, ale
i takv¿eobecnê.

Radoslav Fikejz

Souçasnáçeskáilustraçnítvorbave Svitavách
1. 12. 2002- 5. 1. 2003
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Po‡adySt‡ediska kulturních sluæebInformace ov¿echchystanÿchijiæuskuteçnênÿchpo‡adechSKS, vçetnêfotodokumentace, najdete na www.kultura-svitavy.cz

1. Ne 15:00 hod. Divadlo Trám
Divadlo Rolniçka Liberec:
Otom, co se moænástalo
Çty‡iloutkovévánoçní p‡íbêhys koledami
- Jakbyl osel dûleæitÿ, Jakandêlé nauçili
Honzutroubit, Jakset‡i královévypravili
nadalekoucestuaJakpastÿ‡i vybrali nej-
hezçího beránka. Na scénê se postupnê
objevují postavy pat‡ící k Betlému, aby
se nakonec stal BETL... Múplnÿ.
Vp‡edstaveníjsoupouæityloutkyvyrobe-
né z bêænê dostupnÿch p‡edmêtû a ma-
teriálû, coæ se mûæe stát ispirací pro dêti
i dospêlé k vlastní tvo‡ivé çinnosti.
Hraje azpívá: Jarmila Enochová
Vstupné: 30,- Kç

4. St 19:30 hod. Bílÿ dûm
Divadelní abonetní cyklus PODZIM2002
Agentura Václava Hanzlíçka Praha:
Zlatéjezero
V¿ude na svêtêjsou nêjaká �Zlatájeze-
ra� a v¿ude æijí lidé.
Citlivÿ portrét generaçníchvztahûje ne-
okázalÿmholdemlidské soudrænosti alás-
ce nacelÿæivot.
Reæie: Pavel Há¿a
Hrají: RadoslavBrzobohatÿ, KvêtaFialová,
Jan Novotnÿnebo LudêkÇtvrtlík, Marce-
la Peñázovánebo Dana Batulková, David
Vejraæka nebo PatrikJílek, Marián Loubal
Vstupné: 100,- Kç

7. So 15:00 hod. Divadlo Trám
Oslava kdesetiletémuvÿroçí
zaloæení Dramatické ¿koliçky
ve Svitavách
Hora pêti králû - premiéra �lmu, natá-
çenéholetos s Dramatickou¿koliçkouna
tábo‡eve Chmelíku(podlevlastníhoscé-
ná‡e).
Kamera areæie: Marian Polák
Trstenickástezka - koncert
Vstupné: dobrovolné

8. Ne 9:00 - 16:00 hod.
Vánoce v muzeu
a v kinokavárnê
Vstupné: 20,- Kç

10. ùt 19:30 hod. Bílÿ dûm
Uæjsme doma
Koncert nastání
Vstupné: 100,- Kç

12. Çt 19:30hod. Ottendorferûv dûm
Koncert KPH
Eli¿ka Weissová - zpêv
KristinaStepasjuková - klavírsólo
InnaTolmaçova - klavírní doprovod
Vstupné: 45,- Kç, sleva30,- Kçproçleny
KPH

13. PáSrazv¿echúçastníkû16:30hodin
u Ottendorferova domu
Prûvod Lucií mêstem
Pro potê¿ení azábavupo‡ádá Dramatická
¿koliçka ve Svitaváchobchûzku at‡etí roç-
níkprûvodu LUCEKnasvitavskémnámês-
tí. Vrací se tak ke starÿmobyçejûmna¿ich
p‡edkû. Kvidêní bude zaruçenê pravdivé
p‡edvedení æivota asmrti sv. Lucie.
S sebousvíçky, svítilny, peroutky, ma¿lo-
vaçky, smetáçky, papírové noæe na �dêti
hltavé�, vítányjsouhudební nástroje pro
závêreçné koledování podstromeçkem.

13. Pá 19:00- 23:00 hod. Bílÿ dûm
Taneçní veçer v Bílémdomê
Veçeremprovázítaneçní mist‡i zesvitav-
ského Taneçního klubu Ellis.
Vstupné: 30,- Kç za osobu.

15. Ne 15:00 hod. Divadlo Trám
Vy¿la hvêzdajasná
Vánoçní divadelní p‡edstavení nejeno çes-
kÿchzvycích, aletakéotom, æetajemnou
kometuuvidêli o vánocíchlidéi vjinÿch
zemích. Nejrûznêj¿í známéi ménêznámé
koledy doprovázené atypickÿmi nástroji
azvuky (kalimba, chaims) dêtemzpívají
ahrají MarkétaPotuæáková, çlenkafrancouz-
sko-çeskéhosouboruNavoruaIvetaRálko-
vá, kterou dêti znají z pohádky K‡esadlo.
Reæijní spolupráce: Michal Lázñovskÿ
Hudební spolupráce: Lumír Ol¿ovskÿ
Scéna a kostÿmy: Martin Rálek aIveta
Rálková
Vstupné: 30,- Kç

20. Pá 19:30 hod. Divadlo Trám
Malá noçní hudbaz pûdy
- kapelaze Sebranic
Cecil ajeho BRUM
- divadlo ze Svitav
Strasti souæené du¿e
- sólovÿvÿstup V. Flígrové
Recitace Lucie Markové
Vstupné: dobrovolné

25. St 18:00 hod. Bílÿ dûm
Doktorûv 8. vánoçní bigbít
I. R. M.A., Plejády, Trstenickástezka, Had-
ryz têla, Santa Klaus, Kowalski, Verze 5,
CZECHFAITHNOMORE, THECRAN-
BERRIES REVIVAL
Vstupné: 100,- Kç

26. Çt 18:00 hod.
Kostel Nav¿tívení Panny Marie
PS Dalibor
Vánoçní písnê a koledy
Vstupné dobrovolné

27. Pá 17:00- 21:00 hod. Bílÿ dûm
Posezení s dechovkou
Petru¿ka Moravská Chrastová
Vstupné: dobrovolné

Vÿstavy
(otev‡eno p‡i akcích SKS)

Bílÿ dûm
Petr Patoçka- Kresby
Divadlo Trám
Vÿstavak10. letémuzaloæení
dramatické ¿koliçky

P‡edstavenípro ¿koly
2. Po 8:15, 9:30, 11:00hod.
Divadlo Trám
Divadlo Rolniçka Liberec
Otom, co se moænástalo
Vstupné: 12,- Kç; pro M¢, 1. - 3. t‡ídy

3. - 4. ùt, St 8:30, 10:15 hod.
Kino Vesmír
Divadlo Genus Brno
Çert a Káça
Vstupné: 15,- Kç; pro 1. - 5. t‡ídy, M¢

11. St 8:30, 10:15hod. Kino Vesmír
Agentura SUSAPraha
Çarování s divadlem
Vstupné: 12,- Kç; pro M¢

16. Po 8:15, 9:30, 11:00hod.
Divadlo Trám
DivadloIvety Rálkové Praha
Vy¿la hvêzdajasná
Vstupné: 12,- Kç; pro M¢, 1. - 2. t‡ídy

Filmypro ¿koly
5. - 6. Çt, Pá 8:15, 10:15 hod.
My¿ákStuart Little 2
Vstupné: 20,- Kç
Pro 1. stupeñ, Z¢, p‡ed¿k. M¢

12., 13. Çt, Pá 8:15, 10: 15 hod.
Vÿlet
Vstupné: 25,- Kç; pro8.-9. t‡ídy, S¢, SOU

17. - 18. ùt, St 8:15, 10:15 hod.
Archa pro Vojtu
Vstupné: 20,- Kç; pro Z¢

19. - 20. Çt, Pá 8:15, 10:15
Lilo a Stitch
Vstupné: 20,- Kç; pro M¢, 1. stupeñ
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10 letdramatické¿koliçky
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SLÅVA, NAZDAÅR, HURAAÅ, TRAM-
TARARÅ
Dramatická ¿koliçka má 10 let. Za

têch deset let pro¿lojejími zdmi mnoho
a mnoholidí, çlovíçkû, dêtí, velkÿchi ma-
lÿch. I onazatudobupro¿la mnohazmê-
nami - �STARÅ� DOBRÅ¢KOLIÇKA(se
zdí, kdesevyjímalyotiskyrukouzaslouæi-
lÿch, mu¿liçkami, kamínky, knihovniçkou
a dal¿ími maliçkostmi, stolem, u kterého
se nejenjedlo a pilo, dokonce se na nêm
i tancovalo) bylap‡estavênana�NOVOU�
DOBROU¢KOLIÇKU(sesousedícímdi-
vadlemTrám). Jenjedno zûstává stále
- �STARÅ�, pardon, vlastnê �MLADÅ�
DOBRÅJANA, Jana Mandlová. Kdyæ se
‡ekne Dramatická ¿koliçka, první, co se
mi vybaví, je právê ona.
SLÅVA, NAZDAÅR, HURAAÅ, TRAM-

TARARÅ
Ao çemta Dramatická¿koliçkavlast-

nêje? Jetocelkemojedinêlÿpoçinv na¿í
republice. Vêt¿inoujedramatickávÿcho-
va, kterou se zabÿvá Dramatická ¿koliç-
ka, vrámci základníchumêleckÿch¿kol.
Ve Svitaváchdramatickávÿchovafunguje

podSt‡ediskemkulturníchsluæebaje do-
tována mêstem. Je¿tê jednu vÿhodu zde
vyuæívá ato spojení s divadelnímsálem,
kterÿ umoæñuje vyuæívat divadelní tech-
nikua divadelní podmínky. Tojev¿echno
FORMA, formouje divadlo, ale nezapo-
mínej me na OBSAH Dramatické ¿koliç-
ky. Tímje hravost, tvo‡ivost, spolupráce,
setkávání lidí, jedineçnáatmosféravzni-
kající p‡i neopakovatelnÿch çinnostech,
hrách, práci. Nejdûleæitêj¿ímje v¿akvÿ-
chova klidství, çlovêçenství.
SLÅVA, NAZDAÅR, HURAAÅ, TRAM-

TARARÅ
Aco se dêje uvnit‡ Dramatické ¿ko-

liçky? Kromêpravidelnévÿukydramatic-
ké vÿchovy, se zde recituje, po‡ádají se
zderecitaçnísoutêæe, prûvodLucek, ¿ko-
liçkové vánoce, letní tábory, závêreçné
¿koliçkové Trámtadyjá, soust‡edêní a dal-
¿í a dal¿í zajímavé akce.
To v¿e aje¿tê mnohé se mi vybavuje

p‡i slovê Dramatická ¿koliçka, ale lep¿í
bude, kdyæ se p‡ijdete p‡esvêdçit sami.
Unásje kaædÿsrdeçnê vítán.

Monika Formanová

Pozvánka na koncert
Uæ jsme doma

Uæ Jsme Domajsoujednou z nejorigi-
nálnêj¿íchçeskÿchrockovÿchkapel. Zájem
publikazískalasvounezávislostínaostatních
hudebníchvlivech, charakteristickÿmi vÿra-
zovÿmi prost‡edky, nerespektovánímjakÿch-
koliv hudebníchforemap‡ekvapivÿmi zmê-
nami vtempua melodiíchse Slovanskÿmi
ko‡eny azároveñ univerzálností. Koncerty
nabité energií mêly úspêch v Çeské repu-
blice(asi 500koncertû), v Evropê(asi 200
koncertû), stejnêtakv USA, Mexikua Ka-
nadê(140koncertû). Uæjsme domase po-
díleli na vytvo‡ení performance tajuplné
skupinThe Residents �FreakShow�(�Ob-
ludárium�) v divadle Archav Praze.

Pozvánka naPrûvod Lucií

�Jdu, jdu, jdu, noci upiju.�
Tentopok‡ikbyl v minulosti v Çechách

dob‡eznám. Proná¿elyjej dívkyp‡evleçené
za LUCKY(vêt¿inouzahalenév bílÿchpro-
stêradlechs nafoukanou moukounaobliçeji,
çi zakrytÿmobliçejempapírovou maskou
podobnouçapímuzobáku) atov densvátku
sv. Lucie - 13. prosince. Po‡ádalytaksvé
obchûzky. Lucky hlídaly, aby vtento den
væádné domácnosti nebyl poru¿en zákaz
p‡edení lnu, kontrolovaly, zdase v¿echny
dêti v dobêadventupostí, nebo mêlyvru-
ce kartáç na drhnutí podlahy, dal¿í bílila
¿têtkoustêny,jinánutila metloudêti mod-
lit se, pokudumêly, dalajimz ko¿íçkupa-
mlsek. Lucky doprovázela maska knêze,
kterÿkázal æertovnévêci, krajánka, komi-
níka, dráteníka a cikánské rodiny. V¿e se
konalo pro potê¿ení azábavu.
Téæ propotê¿ení azábavupo‡ádá Drama-

tická¿koliçkave Svitaváchobchûzku at‡etí
roçníkprûvoduLUCEKnasvitavskémná-
mêstí. Vrací setakkestarÿmobyçejûmna-
¿ichp‡edkû. Kvidêní budezaruçenêprav-
divé p‡edvedení æivota asmrti sv. Lucie.

Pozvánka
na koncertKPH
Zvuvás rádanakoncert, kterémuvévo-

dí krásnÿhlas, mezzosopránEli¿ky Weisso-
vé, vÿraznézpêvaçky, p‡estoæe po‡ádje¿tê
æákyni René Tuçka na praæské AMU.
Têæi¿tê koncertuje opravdu v áriích

aromancích ze známÿch oper, jako t‡eba
Trubadúr, Carmen, Rusalka a çi Piková
dáma. Uæijeme si, zdáse, dost melodické
kvêtnatosti a vypjatosti. Eli¿ku Weissovou
doprovází klavíristkaInnaTolmaçovaa moæ-
návíte, æeobêdámyæijív MoravskéT‡ebové.
PaníInna mádcerku Kristinu, kteroujsme
u nás uæ sly¿eli loni. Rádi si poslechne-
me, cose událosjejí klavírníinterpretací
bêhemuplynulého roku, ve kterémmimo
jiné získala první místo v mezinárodní sou-
têæi Amadeus v Brnê. Kristinadoplní pro-
gramprávê skladbami Mozartovÿmi, Car-
la Czerného (postrachemv¿ech mladÿch
klavíristû) a Bohuslava Martinû.
P‡eji pêknÿ poslech, myslím, æe tyto

nêæné æeny vás zauj mou svÿm umêním.
Blanka ¢efrnová
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6. - 8. Pá- Ne
Vánoçní pobyt na Vysoçinê
12. Çt 18:30 hod. NadaceJ. Plívy
52. Cestovatelskÿ veçer
S VáclavemTurkemo cestách po Kyrgyz-
stánu.
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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.: 461 541 715

Asociace Brontosaura
tel. ç. 723 176873
http://sybronto.unas.cz
e-mail: sybront @email.cz

4. St 14:00a 16:30hod. Kino Vesmír
Mikulá¿ská besídka
7. So 10:00 hod. DDM
Keramické dopoledne
pro ve‡ejnost
Poplatek 20,- Kç/ hod.

8. Ne 13:15 hod. nádraæí ÇD
Vycházka pro rodiçe a dêti
s vÿzdoboustromeçku
pro zví‡ata
Pochoutky prozví‡atavezmête s sebou
Informace p. Uher

23. Po 9:00 hod. DDM
Turnaj ve stolnímtenisu
Informace p. Hábík

23. Po 9:00 hod. DDM
Turnaj ve stolních
a poçítaçovÿchhrách
Informace p. Uher

27. Pá DDM
Vánoçní sportovní soutêæ
softtenis, stolní tenis, ceny pro nejlep¿í

27. Pá DDM10:00 hod.
Keramické dopolednev DDM
Poplatek 20,- Kç/ 1 osoba

Dûm dêtíamládeæe �Paleta�
Lan¿krounská 4, Svitavy, tel.: 461 533 743

e- mail: ddm@ddm.svitavy. cz, http://www. ddm.svitavy. cz

ZU¢SVITAVY
tel. 461 534312

12. Çt 17:30 hod. sál ZU¢
Æákovskÿ hudební veçer
19. Çt 17:30 hod. sál ZU¢
Æákovskÿhudebníveçer (vánoçní)
21. So 16:30 hod. Divadlo Trám
Vánoçní koncert æákû
V. Plívová a K. Bene¿ová
Vstupné dobrovolné

Nadace v prosinci
NadaceJosefaPlívy, kteráletosslaví 12

let svéhotrvání, je stálejedinounadací ve
svitavskémokrese. Narozdíl odpodnikání
byse konkurence zajisté nebála. Naopak,
kdyby se nêkdo zamÿ¿lel, jak co nejlépe
naloæit s volnÿmi �nançními prost‡edky
a pouæítje na v¿eobecnê prospê¿né úçely,
rádi muporadíme.
Jednímz hlavníchúkolû na¿í Nadace

vidíme vtom, podpo‡it vzdêlání mládeæe.
Na mêsíc prosinecjsme proto p‡ipravili
zajímavouvÿstavuo na¿emvesmíru.
Fotogra�e, faktaofenoménu UNIVERZUM.
Tatojeurçenanejenpro¿koly, alei prodo-
spêlé, kte‡í alespoñ obças zvednou hlavu
od na¿í matiçky Zemê azajímají se, co se
dêje blízkoi vzdálenê nadna¿imi hlavami.
Vstupnéjejako vædy dobrovolné.
Vÿstavajeotev‡enav Po- Pá9- 12

a 14- 17 hod.

Nadace Josefa Plívy
Nám. Míru80, Svitavy, tel. 461 530237
Otev‡eno Po- Pá9-12 14-17 hodin

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

Vsobotu 14. prosince 2002 v 18: 00
hodinvystoupí v Bílémdomêpêveckésbo-
ry Iuventus a Gaudiumse svÿmi hosty - se
Sborem Konzervato‡e Jaroslava Jeæka

a Back Side Big Bandemz Prahy v kon-
certê nazvanémJazz v bílémaneb Vánoce
trochujinak.
Srdeçnêzveme v¿echnysvé p‡íznivce.



1. - 3. Ne, Po, ùt 19:30 hod.
HollywoodEnding USA2002
Zt‡e¿têná komedie otom, jak se ve tmê stre�t
do çerného. Woody Allenjako neurotickÿreæi-
sér, na kterého padnouzlé çasy.. Komedie.
Scéná‡, reæie a hlavní role: Woody Allen
Vstupné: 50,- Kç titulky od15let 99 min.

4. St Filmovÿklub 19:30 hod.
Ital¿tina pro zaçáteçníky

Dánsko 2000
...a láska pro smola‡e. Romantická komedie
o ¿esti outsiderecha nezbytnosti vÿukyital¿tiny.
Filmbyl natoçen podle manifestu Dogma95.
Scéná‡ areæie: Lone Scher�gová
Vstupné: pro çleny FK: 30,- Kç
ostatní: 40,- Kç od15let titulky 113 min.

5. - 7. Çt, Pá, So 19:30 hod.
ùdolístínû USA, SRN2002
Oodvaze a p‡átelství, které mají cenuvlastního
æivota. Rok 1965 aválka ve Vietnamu. Oslava
chlapského hrdinství, jeæ se rodí ve váleçném
bêsnêní.
Vhlavní roli: Mel Gibson
Vstupné: 50,- Kç titulky od15let 139 min.

8. - 9. Ne, Po 19:30 hod.
FantomPa‡íæe Francie 2001
Dokáæe Gérard Depardieu porazit nejobávanêj-
¿íhozloçince pa‡íæského podsvêtí? Pa‡íæ 1830.
Historickÿ akçní thriller... po stopách p‡ízraç-
ného vraha.
Reæie: Pitof
Vstupné: 55,- Kç titulky 100 min.

10. - 11. ùt, St 19:30 hod.
Náv¿têvníci: Cestado Ameriky

USA, Francie 2001
Ze st‡edovêké Francie do moderního Chicaga.
Zbláta do louæe. Jean Reno v komedii s fran-
couzskÿmvtipema hollywoodskÿmrozpoçtem.
Reæie: Jean-Marie Gaubert
Vstupné: 55,- Kç titulky 89 min.

12. Çt Filmovÿklub 19:30 hod.
Radho¿ƒ ÇR
Nejvíc hledáme to, co máme p‡ed oçima. Po-
vídkovÿ�lm.
Zahrádkaráje - reæie: Bohdan Sláma2001
Otev‡enákrajinasvobodného muæe - reæie:
Pavel Göbl 1994
Radho¿ƒ - reæie: Tomá¿ Doru¿ka 1999
Filmynejmlad¿í generace �lma‡û. Podobnápoe-
tika, práce s neherci, hledání hodnot vzapo-
menutÿch místech...
Vstupné: pro çleny FK: 30,- Kç
ostatní: 40,- Kç 92 min.

13. - 15. Pá, So, Ne 19:30 hod.
Waterloopoçesku Novÿ çeskÿ �lm
Pêt manæelskÿchp‡íbêhûs Ji‡ímKrampolem
v hlavních rolích. Podnikatel, penzista, bigbí-
tovÿ bubeník, dêdeçek na dovolené a uƒáplÿ
památká‡... Nováçeská komedie.
Námêt, scéná‡, reæie: Vít Olmer
Vstupné: 50,- Kç 95 min.

16. - 18. Po, ùt, St 19:30 hod.
Smradi Novÿ çeskÿ �lm
Filmolidech, kte‡í olásce nemluví, onijí æijí.
Rodinnÿpsychologickÿsnímekorodinê, ve kte-
révyrûstají dvastar¿í adoptovaní rom¿tí chlapci.
Podle TerezyBouçkové. Mezi mlÿnskÿmi kameny
velkélásky a malé çeské nenávisti.
Reæie: Zdenêk Tyc
Vstupné: 50,- Kç 94 min.

19. - 20. Çt, Pá 19:30 hod.
Erasmus aspol.

Francie, ¢panêlsko 2002
SedmEvropanûve ¿panêlské vesnici. �Hledám
podnájemv Barcelonê za úçelemstudia ¿pa-
nêl¿tiny, pospolitéhoæivota, novÿchp‡átelství
aschopnosti ustátto navlastníchnohách.� Zn.
Xavier (Evropan). Filmzískal Cenu divákû na
MFF Karlovy Vary 2002.
Scéná‡ areæie: Cédric Klaspisch
Vstupné: 50,- Kç titulky 120 min.

21. - 22. So, Ne 17:00 hod.
E.T. Mimozem¿ƒan

USA1982/2002
T‡i milionysvêtelnÿchlet oddomova. Obnovená
premiérajednoho z nejúspê¿nêj¿ích �lmovÿch
dêl rodinného kina aæánrusci-�.
Reæie: Steven Spielberg
Vstupné: 30,- Kç titulky 120 min.

21. - 22. So, Ne 19:30 hod.
Charlotte Gray GB2002
P‡íbêholásce, lítosti a odvaze. Váleçné drama
podle svêtového bestselleru Sebastiana Faulk-
se. P‡íbêhlásky mladé dívkybêhemII. svêtové
války. Nejdraæ¿í anglickÿ�lmv¿ech dob.
Vhlavní roli: Cate Blanchettová
Reæie: GilliamArmstrong
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 122 min.

27. - 28. Pá, So 19:30 hod.
Muæ, kterÿnebyl USA, GB 2001
Vraædaneníjehostyl. Çernákomedie odtvûrcû
�lmû Big Lebowski a Fargo. Çernobílÿ snímek
se odehrává vroce 1949 v kalifornském mês-
teçku. Jeden znudênÿ holiç, jeden podvodník
açty‡i mrtví...
Scéná‡ areæie: EthanaJoel Coenové
Vstupné. 50,- Kç od15let titulky 116 min.

29. - 30. Ne 17:00 hod.
Po 15:00 a 17:00 hod.

Dobaledová USA2002
P‡i¿li. Rozeh‡áli. Zvítêzili. Poçítaçová road
movieolenochodovi, mamutovi atygrovi, kte‡í
p‡ed desetitisíci lety zachrañují malého çlovíç-
ka. Ajejimp‡itomsetsakra zima. Animovanÿ
�lmpro celourodinu.
Reæie: Chris Wedge
Vstupné: 50,- Kç dabováno 82 min.

29. - 30. Ne, Po 19:30 hod.
Çistádu¿e USA2001
Vidêl svêt, jak si nikdo nedokázal p‡edstavit.
Æivotopis geniálního matematika, nositele No-
belovyceny, JohnaForbese Nashe. Drama muæe,
trpícího schizofrenií. Snímekzískal çty‡i Osca-
ry 2002: Nejlep¿í �lm, nejlep¿í scéná‡: Akiva
Goldsman, Nejlep¿í hereçka ve vedlej¿í roli:
Jennifer Connellyová
Nejlep¿í reæie: Ron Howard
Vstupné: 50,- Kç titulky 134 min.

KINOKAVÅRNAGALAXIEtel.: 602 969 647
3. ùt 20:00 hod.
HollywoodEnding USA2002
Vstupné: 50,- Kç titulky od15let 99 min.

4. - 5. St 20:30, Çt 20:00 hod.
Zanep‡átelskoulinií USA2001
Meze, které nelze p‡ekroçit. Drama z války
v Bosnê. Americkÿpilot v nep‡átelskémúzemí.
Vhlavníchrolích: Owen Wilsona Gene Hackman
Vstupné: 50,- Kç titulky 101 min.

6. - 7. Pá, So 20:00 hod.
ùdolístínû USA, SRN2002
Vstupné: 50,- Kç titulky od15let 139 min.

8. Ne 10:00- 17:00 hod.
Vánoce v kinokavárnê
Pohádky pro nejmen¿í
Pásmo pohádek nep‡etræitê po celÿ den.
Vstupzdarma!

8. Ne 20:00 hod.
FantomPa‡íæe Francie 2001
Vstupné: 55,- Kç titulky 100 min.

10. - 11. ùt, St 20:00 hod.
Náv¿têvníci: Cestado Ameriky
USA, Francie 2001
Vstupné: 55,- Kç titulky 89 min.

12. Çt 20:00 hod.
Vÿlet ÇR, SR2002
Cosi domane‡eknete, dozvítesecestou. Psycho-
logickároad movie. Osudyjednérodiny... IvaJan-
æurováajejí dceryTheodoraaSabinaRemundovy.
Vstupné: 50,- Kç 100 min.

13. - 14. Pá, So 20:00 hod.
Waterloopoçesku Novÿ çeskÿ �lm
Vstupné: 50,- Kç 95 min.

17. - 18. ùt, St 20:00 hod.
Smradi Novÿ çeskÿ �lm
Vstupné: 50,- Kç 94 min.

19. - 20. Çt, Pá 20:00 hod.
Erasmus aspol.

Francie, ¢panêlsko 2002
Vstupné: 50,- Kç titulky 120 min.

21. - 22. So, Ne 15:00 hod.
E.T. Mimozem¿ƒan USA1982/2002
Vstupné: 30,- Kç titulky 120 min.

21. - 22. So, Ne 20:00 hod.
Charlotte Gray GB 2002
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 122 min.

27. - 28. Pá, So 20:00 hod.
Muæ, kterÿnebyl USA, GB 2001
Vstupné. 50,- Kç od15let titulky 116 min.

29. Ne 15:00 hod.
Dobaledová USA2002
Vstupné: 50,- Kç dabováno 82 min.

29. Ne 20:00 hod.
Çistádu¿e USA2001
Vstupné: 50,- Kç titulky 134 min.

31. ùt
Silvestr kinokavárnê
Informace u p. Kopecké, tel. 602 969 647

KINO VESMïRtel.: 461 531 446
Pokladna otev‡ena kaædÿ den17- 20 hod.
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