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Dobrÿden
opravduvámp‡eji, aby byl dobrÿ aaby
jichtakovÿchbyloconejvíce. Nev¿echno
sevædyzda‡í, alekdyæsenêcoopravdu
povede, má z toho pak çlovêk velkou
radost.
Atakse ohlíæímot‡i muzejní roky

zpêt. Pomaluse dokonçovala muzej-
ní nástavba a my p‡emÿ¿leli, co do
têch krásnÿch prostor umístit. Ob-
razy? Sochy? Fotogra�e ze svitavské
historie? Kolega Mirek, velkÿfandado
starÿchvêcí, tehdy pronesl osudnou
vêtu: �Aco takhle praçky?� Takovou
hloupost! Jenæe ... V muzeujsme uæ
mêli velkou sbírku zajímavÿch exem-
plá‡û, nejvêt¿í v Çeskérepublice, kon-
taktovali nás potenciální dárci i sbêrate-
lé z blízkai daleka, æádnéjiné muzeum
takovouexpozici nemêlo, byli bychom
první. Takæe vlastnê - proç ne? P‡es
poçáteçní dûvêrujednêch a nedûvêru
druhÿch(... abynebylop‡epraçkováno
... dotêchkrásnÿchprostorjenp‡es mou
mrtvolu...) jsme si expozici prosadili
a byloto dob‡e. Zpûvodnê plánované
dvouleté se stalastálá expozice, která
se nyníjen prûbêænê doplñuje o novê
získané exemplá‡e. Vædyƒ proç ru¿it
nêco, nacosejezdí podívatlidézda-
leka?
Aproç na ty dny p‡edt‡emi lety

vzpomínámprávê nyní? 11. b‡eznase
totiædoSvitavsjedoupracovníci muzeí
asbêratelé z celé Çeské republiky na
seminá‡o mechaniceatechnicedomác-
nosti 18. a 20. století zamê‡enÿ právê
naprací aæehlicítechniku. Osvézku-
¿enosti se sbírkami tohoto zamê‡ení,
jejichsbêrem, konzervováním, získává-
nímidenti�kaçníchdokumentûi vysta-
vovánímse s nimi podêlí pracovníci
Národníhotechnického muzeav Praze,
Technického muzea v Brnê ataké na-
¿eho, svitavského muzea. Mámztoho
pot‡echletechfakt dobrÿpocit.
P‡eji vámpêknÿb‡ezena p‡ijâtese

nêkdy podívat do na¿í expozice.
Blanka Çuhelová

Pozvánka na vÿstavu �Tavba�Motto: Vteprve tavícímkotli ateliérup‡etékajícím
nejrozmanitêj¿ími osobnostmi se ryzítalent opravduzakalí.

MuzejníçtvrtkyJakjsmeslíbili, pokraçujemei vle-
to¿nímroce v p‡edná¿kácha besedách
s autory publikace Vlastivêda moravská
- Moravskot‡ebovsko a Svitavsko. Vb‡ez-
nu nás çeká velice zajímavá kapitola,
asicehistoriesvitavskéhoa morav-
skot‡ebovského¿kolství. Víte, jakto
bylo s poçátkem¿kolství ve Svitavách,
kde se vyuçovalo, kdy byla zaloæena
první çeská¿kola? Avíte, æe v Morav-
ské T‡ebové bylozaloæeno vroce 1920
ruskégymnázium, kterénav¿têvovalona
400studentûz ruskÿchemigrantskÿch
rodin? Taktov¿echnoa mnoho dal¿ích
zajímavostí se dozvíte na p‡edná¿ce
Mgr. Ji‡ího Æilky ve çtvrtek 28. b‡ezna
v 17 hodinve svitavskémmuzeu.

Vmêsíci b‡eznujsmeserozhodli p‡ed-
stavit vámvevÿstavníchsíníchna¿eho mu-
zeavÿtvarníkymladé. Vÿtvarníky, kte‡ístu-
dují napraæskéAkademii vÿtvarnÿchumêní.
Vybrali jsme ateliér akademického malí‡e
MichaelaRittsteina. Proç? Vtomtoateliéru
studujetakéVladanKolá‡, kterÿpravidelnê
nav¿têvoval poradenskédnyprovÿtvarníky
vna¿emmuzeu ataké vystavoval kaædo-
roçnênatradiçní‡íjnovéP‡ehlídcevÿtvar-
níkûsvitavskéhookresu. Takasi proto.
Musím‡íct, æesenatutovÿstavutê¿ím.

Mládí na ¿kolách umêleckého zamê‡ení
setotiæ více neæ naostatních¿koláchne-
necháspoutat konvencemi, zvyklostmi, sa-
moúçelnou líbivostí. Kdyæ jsemsi çetla
programateliéru Michaela Rittsteina, za-
ujala mêtato çást textu: ... Nepreferujese
æádnÿzezpûsobûvÿtvarnéhovyjád‡ení....
Pouze máp‡ednost osobní odvahabÿt nê-
jakÿças �trapnÿ�p‡i hledánívlastnífor-
myp‡ed netrpêlivÿmp‡evzetímcizífor-
mulep‡i nadbíhání úspêchu. Vædyƒ¿kola
poskytujejedineçnou moænostproimprovi-
zaci aletmé dotekytu¿enÿch moæností. ...
Jaktéto moænosti studenti Akademie vÿ-
tvarnÿch umêní vyuæívají, budeme mít
moænost posoudit od 8. do 30. b‡ezna

i my ve Svitavách. Své vÿtvarné práce zde
p‡edstaví osmnáct studentû ¿esti roçníkû
atakédvadiplomantijednohoz ateliérûtéto
¿koly. Studenti si vÿstavu sami nainstalují,
p‡ivezousi hudební doprovod(skupinuAfter
Party) ajejichpedagogak. mal. Michael Ritt-
steinji vsobotu8. b‡eznav 15hodinuvede.

-bç-
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uvádênyosoby, které mají v p‡esnêstano-
venémpo‡adí vykonávat stráæní sluæbu,
ale toje z vlastní historie hradebtémê‡
v¿e.
Paknásleduje velkáhistorická mezera

a po poæáru mêsta z roku 1781 to s hrad-
bami, které ztratilyjakÿkoliv vÿznam, jde
s kopce. Poniçené hradbyustupovaly mêst-
skézástavbê, vroce1818postihl mêstodal-
¿í niçivÿpoæár(zde mne napadáúsmêvná
otázka, kdo vtéto dobê vlastnê hlídal),
kterÿznamenal stræení dvou velkÿch mêst-
skÿchbran- Dolní �Brnênské�vroce 1819
v blízkosti Ottendorferova domu a Horní
�Praæské� vroce 1823 - ta stála nêkde
v blízkosti Hrnçí‡ské ulice.
Avodní p‡íkopy? Tyvzalyzasvévro-

ce 1874, alespoñ tenjiæní na Máchovê
aleji, p‡içemæ uæ moravskÿtopograf Gre-
gor Wolny pí¿e vroce 1846, æe �p‡íkopy
bylyp‡emênênyvrybníçkyaovocnésady�.
Topotvrzujei kreslená mapaSvitavz roku
1849. Jak ale vypadaly a kudy vedly svi-
tavskéhradby, zûstanevtajnosti aædop‡í¿-
tího mêsíce.

Radoslav Fikejz

Podobyadispozice svitavskÿchkostelû,
jeæsei pobarokníchp‡estavbáchdochova-
ly, dávajítu¿it, æe hlavní útoçi¿tê mê¿ƒanû
v p‡ípadênapadení nep‡ítelembylaprávê
zde za mohutnÿmi zdmi kostelû. Usuzuje-
metaki podleokolníchvesnic, tedyutêch
kostelû, kdese podobnéforti�kaçní prvky
dochovaly(Kamenná Horka, K‡enov). Jis-
têjstesi v¿imli st‡ílenv podobêklíçovÿch
dírek, které dodávají kostelûmpevnostní
ráz. Opevnênékostelyjsoutypicképroce-
louoblast H‡ebeçska ajejichpopis zatím
çeká nasolidní historickézhodnocení.
Rekonstruovat úplnou podobu starÿch

svitavskÿchhradebsejiæ nikdynepoda‡í,
neexistuje totiæ æádnÿ popis nebo plánek
mêstaz doby p‡edrokem1781, kdeje¿tê
mûæeme p‡edpokládat nemênnÿ pûdorys
mêstskéhojádra. Základní dataz historie
hradebjsou následující: stavêt se zaçalo
vroce 1389 (nebo o nêkoliklet pozdêji)
nazákladê privilegiaolomouckéhobisku-
pa. Otom, æe sejednalo o stavbuvÿraznê
zatêæující rozpoçet poddanského mêsta,
není pochyb. Mêsto vyuæilo práce nejen
svÿchvlastníchobyvatel, alei poddanÿch
z Çty‡iceti Lánû, Kamenné Horky, Hradce
nadSvitavoua Moravského Laçnova, kte-
‡í v p‡ípadê nouze mohli najít ve mêstê
ochranu. První zátêæovouzkou¿koubyly
husitské války, bêhemnichæ byly hradby
çásteçnê poniçeny, ale jejich fundament
z‡ejmêodolal. Kolemroku1450byly maji-
telemSvitavZdeñkemKostkouz Postupic
zchátraléhradbyopraveny, alelzep‡edpo-
kládat, æe konec¿edesátÿchlet 15. století

ve znamení války mezi Matyá¿emaJi‡ím
z Podêbradzanechal otisknapodobê hra-
deb. Ranou proforti�kaçní systémbylo
i pouæití novÿchvojenskÿchtechnikavy-
uæívání st‡elnÿchzbraní, coæsi vynucovalo
i novéobranné prvky. Takzaznamenáváme
vlistinêz roku1547zmínkuo valua par-
kánu, resp. parkánovézdi, coæjetedyzeâ
mezi p‡íkopemahlavní hradbou, opat‡ená
st‡ílnami. Zda byl p‡íkop, v p‡ípadê nut-
nosti naplñovanÿ vodou, vybudovánjiæ
ve 14. století nevíme, aleje to více neæ
pravdêpodobné. Samotnáopravaa údræba
hradebbylapro Svitavskétakovÿmb‡e-
menem, æe museli olomouçtí biskupové
vênovat çást vybíranÿchpoplatkûz mÿt
a mostû p‡ímo na obnovu hradeb, jakto-
mubylovroce 1587. Tosejiæ ale kvlast-
nímhradbámp‡imykaly domky, drobné
dílny asoukenické valchy, takæetu atam
zûstaly hradby neobnovitelnÿmi azcela
nefunkçními. Mêsto mohlo sice dát do
prodejních smluv dou¿ky, æe v p‡ípadê
opravy hradeb mohou bÿt takové domky
zbourány, alevypadáto, æe prioritaudræo-
vání funkçnosti obranného systému byla
zatlaçena ekonomickÿmi aspekty mêst-
ského hospodá‡ství.
P‡ipoçteme-li kvyjmenovanÿmaspek-

tûmfenoménpoæárû, které çasto devasto-
valy mêsto ajeho hradby, vzpomeñmerok
1590, slávasvitavskÿchhradebbylatatam.
Je¿têv 17. století známerozpisystráæních
sluæeb u bran a na vêæích, známejmeno-
vitê i profesionálního stráæce Nickla Tür-
mera (1586), v urbá‡i z roku 1674jsou

Poznat vstupní dve‡e ke schodi¿ti do
sálu Ottendorferovyknihovny, byƒjsemse
vás pokusil zmást fotografií z interiéruzá-
dve‡í, nebylz‡ejmêproblém. Alenyníjsem
si provás p‡ichystal lahûdku, tedyautorfo-
tografie Valdemar Fochler! Je mijasné, æe
snímeknepoznáte, protoæepoznáte-lijej, mû-
æete si poklepat uznale narameno a‡íci si:
�Jsemfakt dobrej!�tedypochopitelnêvp‡í-
slu¿némrodê (nenutímdámydo muæskÿch
koncoveka napsat nehodící se¿krtnête
jaksi nejde). Jájsemfotkuprohlíæel vzhû-
ru nohama, naruby, zleva azprava, dívám
sejakoblázenponêjakémzáchytnémbodê,
rozeslal fotku emailem, obtelefonoval své
známé, ale nenapadlo mê, abychzaintere-
soval doproblémupo¿ƒaçky, protoæetyvêdí
v¿echno. Takæe, abychtoshrnul: docelapêk-
náschránka, t‡i zvonky, kecafon, velmi pêk-
ná brána avpozadí domeçek. Co domeçek,
divnevila! Domeçku, domeçkuprozraâ, kdo
vtobê p‡ebÿvá?! Fakt nevím. -rf-

Takové obyçejné vêci...

STÅLÉ EXPOZICE
POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK

Z HISTORIE PRAÇEK
SVITAVSKÅZASTAVENï

OSOBNOST OSKARASCHINDLERA
• • • •

V¥STAVY
8. 3. - 30. 3.

TAVBA
Vÿstava prací æákû Akademie vÿtvarnÿch
umêní v Praze, ateliéruakademického ma-
lí‡e Michaela Rittsteina
Vernisáæ: vsobotu8. b‡ezna2003v 15ho-
din

11. b‡ezna
SEMINÅ”

PRACï AÆEHLICï TECHNIKA
Seminá‡propracovníky muzeí agalerií asbê-
ratele organizovanÿ ve spolupráci s Tech-
nickÿmmuzeemv Brnê

• • • •

MUZEJNï ÇTVRTKY
27. b‡ezna v 17 hodin

¢KOLSTVï NASVITAVSKU
P‡edná¿í Mgr. Ji‡í ÆILKA

Otev‡eno: dennê mimo pondêlí 9-17,
vsobotu9-13 a v nedêli 13-17 hodin
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Jiæ jsemosvémdêdeçkovi, kroniká‡i
mêsta, psal. Nejenom, æe mneseznamoval
s historií Svitav ataké s okolní p‡írodou,
coæ bylaostatnêi jehouçitelskáodbornost,
alevydával sese mnoui dop‡edmêstskÿch
çástí. Jednou mnedovedl k panu‡ídícímu
obecné¿kolyv MoravskémLaçnovê. Pot‡e-
boval tamvy‡ídit nêjakouzáleæitost ohlednê
mysliveckého spolku, jehoæ byl jednate-
lem. Cesta mi tehdyp‡ipadalavelmi dlou-
há. Teprve, kdyæjsme p‡i¿li kæelezniçní-
munadjezdutratê do Poliçky, sdêlil mi, æe
tady Svitavy konçí azaçíná Moravskÿ Laç-
nov. Ke ¿koleto byloje¿tê docela kousek,
ale cesta mi utekla, neboƒjsemse od dê-
deçkatoho hodnê dozvêdêl o historii této
p‡ilehlé obce. Kdyæjsme p‡i¿li na místo,
zaujala mnenejenpêknábudova¿koly, ale
také malÿkostel s vêæí podobnouzmen¿eni-
nê vêæe kostelasv. Jiljí ve Svitavách. Kolem
kostelaserozprostíral men¿í parçíksjavory,
kterézrovnakvetlyavonêly. Uprost‡ednêho
se vypínal vysokÿ d‡evênÿ k‡íæ s oblou
st‡í¿kou. Zdál se mi tehdytak vysokÿ, æe
sahal aæ do polovinykostelní vêæe. Koste-
lík, ¿kolaaokolní parçíktutvo‡ilyjakousi
náves obce.
Povícejakt‡iceti letechjsemp‡ijal úkol

odtehdej¿ího Krajskéhost‡ediskapamátkové

péçev Pardubicích, kterÿmbylaaktualiza-
ce seznamunêkterÿchpamátkovÿchobjek-
tû. Mimojiné tu byl i laçnovskÿ kostelík
P. Marie. Zajeljsemtedy na kole do Laç-
nova. Kdyæjsemp‡ijel ke¿kole, nikdyjsem
æádnou vêæ nevidêl, zajel jsemtedy dále,
ale v¿ude bylyjen vzrostlé stromy. Vrátil
jsemsezpêt a uvidêljsemtenstarÿd‡evê-
nÿk‡íæ, kterÿmi nep‡ipadal uætakvysokÿ,
ale kostel nikde. Od místního obyvatele
jsemsedozvêdêl, æekostel byl zbo‡env po-
lovinêsedmdesátÿchlet a materiál z nêho

byl pouæit dozákladûnovêstavêné �samo-
obsluhy�. Opêt utekl nêjakÿ ças, kdy se
mi dorukoudostalasklodeskaz fotografií
provydání pohledniceodOttoTyrolta, da-
tovanákolemroku1900. P‡edstavujenám
tuto náves s kostelíkem a¿kolou v plné
kráse, i s tímvysokÿmk‡íæemavysázenÿmi
javory. Dnes uæ toto místo a dávnou událost
p‡ipomíná mimo novê p‡estavêné ¿kolní
budovyjentend‡evênÿk‡íæ. Neudræovanÿ
kostelík byl vtichosti zbourán vroce 1971
a po nêmi pár okolních chalup. Trávník
mezi okolními stromyv¿akzûstal a dodnes
slouæíjako h‡i¿têlaçnovské ¿koly.

Milo¿ Vanêk

na hrázi a b‡ezíchrybníka. Dnesjerybník
majetkems.r.o. Rybá‡ství Litomy¿ls plochou
18,980 ha a nadmo‡skouvÿ¿kou 438 met-
rû. Kvalitavodyje p‡íznivás pHvrozme-
zí 7,5 aæ 8,0stupnê (dle mê‡ení vletech
1994- 1997). Nab‡ezíchrybníkaroste‡ada
velmi zajímavÿchrostlinnap‡. kosatecælutÿ
aorchidej (Dactylorhiza majalis). Vbotanic-
kémprûzkumu provedenémvsrpnu 1998
ing. PavlemLustykemje uvádêno na 119
druhûvy¿¿íchrostlin. Narybníkuje pravi-
delnê monitorovánvÿskyt ptákû místními
ornitology, kte‡í vroce 1999pozorovali na
119 druhû ptákû (nap‡. orlovec ‡íçní, çáp
çernÿ, labuƒvelká, volavkast‡íb‡itá, volav-
ka popelavá atd.).
Vraƒme se ale k problematice vodního

toku. Dorybníkap‡itékájedenp‡ítokz pra-
vé stranya dvap‡ítokyzlevé strany. První
levÿp‡ítokodvádí vodyz okolníchpolí, pro-
tékápodsilnicí vedoucízahrádká‡skouko-
lonií, dále teçe zahradou a ústí ve st‡ední
çásti rybníka. Nadmo‡skávÿ¿kap‡ítokuse
pohybujekolem440 metrû. Vêt¿í potokústí
v oblasti rákosinp‡i hrázi Horníhorybníka
- tzv. �Rosniçky�, protékající zahrádká‡skou
kolonií, podsilnicí vedoucí k �Rosniçce�,
p‡ímÿtokjelemovánluçnímporostem. Za
vládyJosefaII. se vtêchto místechnachá-
zel tzv. �Dunkelteich�, vp‡ekladu�Temnÿ

Putovánípo ‡ece Svitavê II
rybník�. P‡ítok mezi poli smê‡uje klesní-
muporostu, kdenaokraji lesavytvá‡í malé
lesní jezírko v nadmo‡ské vÿ¿ce 445 met-
rû.
�Dolní� rybníkod �Horního� oddêluje

hráz s cestou. Horní rybník, çi Rosniçka
nebotaké �Çernÿrybník�se nachází v nad-
mo‡skévÿ¿ce439 metrû, s plochou15,01 ha
a prûmêrnouhloubkou1,5 aæ2 metry. Nej-
star¿í zpráva pochází z roku 1538 v dobê
pûsobení olomouckého biskupaStanislava
Thurza. Vroce 1929 do¿lo krozsáhlé p‡e-
stavbêazvêt¿enírybníkaavybudování ve-
‡ejnéhokoupali¿tê. Vçervenci 1998poça-
la dal¿í rozsáhlá p‡estavba hráze rybníka
aodbahnêní dna. Kvalitavodyjezávislána
roçnímobdobí. Vroce 1988 Okresní hy-
gienickástanice upozorñuje napravidelnê
p‡ekraçovanép‡ípustnéhodnotya nedopo-
ruçuje zvy¿ování rekreaçního vyuæití ryb-
níka. Faunarybníkajeopêtvelmi zajímavá.
Byl zdezaznamenánvÿskyt motÿlicelesklé,
batolce duhového, otakárka fenyklového.
Z mêkkÿ¿ûplovatkynadmuté,jantarkyobec-
né, z obojæivelníkû- skokanazelenéhoaro-
puchyobecné. Vÿskyt ptactvaje pravidelnê
monitorovámçlenysvazu Ochráncûp‡írody
ve Svitavách. Botanickÿ prûzkumprovedl
vroce 1976 RNDr. Leo¿ ¢tefkaavletech
1998- 2000Ing. Pavel Lustyk. Zezajíma-
vÿch rostlin se zde objevuje kosatec ælutÿ
a prstnatec májovÿ.

Jan Richtr

Dal¿í çást putování zamê‡íme na ‡íçní
toktekoucí okolo závodu TOS asmê‡ující
kæelezniçnítrati Svitavy- Poliçka. Dostane-
mesenahráz �Dolního�(�Nového�) rybní-
ka. Kekonci 18. století sevtêchto místech
objevuje men¿í rybník(Zügelteich). Ke
stavbêrybníkav dne¿ní podobê dochází aæ
vroce 1953 a pozdêji probíhá ‡ada úprav

Svitava, stavzroku1999
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1. So 10:00 hod. D¢a Divadlo Trám
POETICKÅKAVÅRNA
Dílna umêleckého p‡ednesu
Poetická kavárna je urçena i pro ty, co
nepijí kafei proty, co pijí kafe a nereci-
tují. Vkavárnêse budepracovat seslovem
jako s vûní kávy as textemjako s chutí
kávy. Dozvíte se, jaktext vystavêt -p‡i-
pravit aformovat - uva‡it do koneçného
kávového opojení. Labuæníci mohou p‡i-
dat cukr, smetanu, likér çi ¿lehaçku.
Vrchní ochutnávaçi kávy- Jana Mandlová
a Monika Formanová

2. Ne 15:00 hod. Divadlo Trám
Bílkovo kratochvilné divadlo Hradec
Králové
BAJAJA
Klasickápohádkao princi s tajemnÿmjmé-
nemBajaja.
Vstupné 30,- Kç

4. ùt 19:30 hod. Bílÿ dûm
MÑÅGAAÆàORP
Koncert nastání
Vstupné: 130,- Kçv p‡edprodeji, 150,- Kç
na místê

8. So 14:00 hod. Divadlo Trám
¢KOLIÇKOVÉ RECITOVÅNï
9. Ne 15:00 hod. Divadlo Trám
Divadlo PI¢KOTLiberec
DLOUH¥, ¢IROK¥
ABYSTROOK¥
Loutková komedie na motivy pohádky
K. J. Erbena.
Hrají: Miriama Petr Pe¿kovi
Vstupné 30,- Kç

10. Po 19:30 hod. Bílÿ dûm
ÆALMANASPOL.,
POUPATA - hosté
Vstupné: 100,- Kç

13. Çt 19:30 hod. Divadlo Trám
AMATÉRSKÉ SDRUÆENï
PROFESIONÅLNïCH
MUZIKANTªAJANSPÅLEN¥
ASPM- AMATEURSOCIETYOF PRO-
FESSIONAL MUSICIANS
Hrají: Jan Spálenÿ, Michal Gera, Radek
Krampl, Filip Spálenÿ
Vstupné: 80,- Kç

15. So 19:00 hod. Bílÿ dûm
PLES DECHOV¥CHHUDEB
Ktanci aposlechuhrají dechovéorchestry:
Çty‡lístek, Astra, Svitavskádvanáctka, Svi-
tavanka a Petru¿ka Moravská Chrastová
a Karel Hegners cimbálovou muzikou Ale-
¿e Smutného.
Ples se koná up‡íleæitosti 20ti let DOSvi-
tavskádvanáctkaa 50ti let DOSvitavanka
Cena: 70,- Kç

17. Po 19:00 hod.
Kinokavárna Galaxie
PODLUCERNOUS...
JOSEFEMÇERMÅKEM
aneb co se do knihy
�Svitavyvçeraadnes�neve¿lo
Uvádí Milo¿ Vanêk
Spolupo‡ádá GymnáziumSvitavy
Vstupné: 30,- Kç

20. Çt 19:30 hod. Ottendorferûv dûm
Koncert KPH
INSTRUMENTALTANDEM
Petr Zámeçník- akoredon
LiborJaneçek- kytara
Vstupné: 45,- Kç, sleva: 30,- Kç- proçleny
KPH, invalidy, studenty, dûchodce.

21. Pá 19:00- 23:00 hod. Bílÿ dûm
TANEÇNï VEÇER
VBïLÉMDOMë
Veçeremprovázítaneçní mist‡i zesvitav-
ského Taneçního klubu Ellis.
Vstupnéje 30,- Kç za osobu.

23. Ne 15:00 hod. Divadlo Trám
Divadÿlko KUBAPlzeñ
HONZANEBOJSA
Na motivyçeskÿchpohádek napsali F. Kas-
ka, P. Mláda V. Bergerová.
Hrají: Veronika Bergerová a Petr Mlád
Vstupné 30,- Kç

26. St 19:30 hod. Bílÿ dûm
Divadelní abonentní cyklus JARO2003
DIVADLOVDLOUHÉ PRAHA
GARDEROBIÉR
Reæie Martin Huba
Vstupné: 100,- Kç

Vÿstavy (otev‡eno p‡i akcích SKS)
Bílÿ dûm:
Fotogra�cká vÿstava ze
soutêæe PREMIÉRA2002
Divadlo Trám:
Franti¿ek Çermák: Obrazy
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28. Pá19:30hod. DivadloTrámSvitavy
JAMMOVÅNï aneb
veçerstudentûJAMU (4. roçník)
Minulí, souçasní a budoucí studenti diva-
delní fakulty JAMU Brno ajejich hosté
vyrobí z mnohaovoce a cukru(v¿e‡ádnê
promíchané, rozmixované a pova‡ené) za-
va‡eninu- JAMMtisíce chutí a vûní.
Vstupné 30,-Kç

28. Pá 17:00- 21:00 hod. Bílÿ dûm
POSEZENï S DECHOVKOU
SVITAVSKÅDVANÅCTKASVITAVY
Vstupné: dobrovolné

29. So 13:00 hod. Bílÿ dûm
Regionální koloPORTY2003
19:00 hod. Veçerní galakoncert
Vstupné: dobrovolné

Po‡adypro ¿koly
3. Po8:30a 10:15hod. Divadlo Trám
Jan Bílek Hradec Králové:
Bajaja
Vstupné: 15,- Kç; pro M¢, 1. - 2. roç. Z¢

10. Po8:30a 10:15hod. KinoVesmír
Divadlo Pi¿kot Liberec:
Dlouhÿ, ¢irokÿa Bystrookÿ
Vstupné: 15,- Kç; pro M¢, 1. -3. roç. Z¢

24. Po8:30a 10:15hod. DivadloTrám
Divadÿlko Kuba Plzeñ:
Honza Nebojsa
Vstupné: 15,- Kç; pro M¢,1. -3. roç. Z¢

Film pro ¿kolnídruæiny
11. a 12. ùt -St 13:15 hod.
¢est medvêdûs Cibulkou
Vstupné: 20,- Kç
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20. Çt 19:30 hod. Ottendorferûv dûm
Instrumental tandem- toje p‡íznaçnÿ

názevprozvlá¿tní nástrojovéspojení. Ky-
tara a akordeon, toje opravdu neobvyk-
lé. Urçitê valnávêt¿inaz nás usly¿í tuto
zvukovoukombinaci poprvé. Moænái po-
prvé usly¿íme hudbujihoamerickou, navíc
t‡ebai silnê ovlivnênouargentinskÿmtan-
gem. Mezi mnoæinoujmenjihoamerickÿch
skladatelû, kte‡í budouhráni, vynikáAstor
Piazzolla. Tento Argentinec, ¿kolenímakor-
deonista, sestal v posledníchletechvelkou
hvêzdou. Hrajehoteâpo Evropêkdekdo.
As chutí! Je to hudba, která rozeh‡eje
srdce; to víte, tangojetango...

Blanka ¢efrnová

b ‡eze n 2003 s t r a na V

Pozvánkana
koncert KPH

Pozvánka naProjekt100
3. 3. 19:30 hodin- kino Vesmír
Mléçná dráha
Ve �lmu Mléçná dráha (1968) vsobê

Luis Bunuel nezap‡e pravovêrného sur-
realistu. P‡íbêhy, kterézaæívají dvatuláci
napouti z Pa‡íæe doSantiagade Compos-
tela, jsou plné nelogiçností, nejasnÿch
p‡echodû mezi snemarealitou... Divák
v¿aknemûæe pochvíli nerozpoznat, æeve
skuteçnosti se celá zdánlivê chaotická
pouƒ odehrává podle pevného principu,
spojujícíhojednotlivéepizodyvnit‡nêtak,
jakojest‡edovêkápoutnickátrasaspojuje
formálnê.

28. 3. 19:30 hodin- kino Vesmír
Diktátor
FilmDiktátor natoçil Charlie Chaplin

vroce1940. Jetoostráprotifa¿istickása-
tira, ve které autor naplno projevil své
politické smÿ¿lení. Autor zesmê¿nil fa-
¿istické diktátory a ukázal absurdnost
v¿echzákladních my¿lenektétoideolo-
gie...
Navzdoryzávaænémutématuje Diktá-

tor�lmkomickÿ. Svourolí Chaplindonej-
men¿íhodetailuparoduje Hitlera, kterého
studoval na základê dokumentárního �l-
mového materiálu...

Autorûv první zvukovÿ �lmzárovêñ
znamená rozlouçení s postavou Charlie-
ho.
Podle Filmovÿchlistû- Petr Mohr

17. Po 19:00 hod.
Kinokavárna Galaxie
Vprosinci loñskéhorokuvydalo na¿e

muzeumzajímavoupublikaci �Svitavyvçe-
ra a dnes�. Splnilo tak p‡ání mnoha svi-
tavskÿch obyvatel, kte‡í se vædytê¿ili na
pravidelnétzv. �porovnávaçky�JosefaÇer-
mákanejd‡ívevokresníchapoté mêstskÿch
novinách. P‡i p‡ípravêtéto knihyspojili své
sílyjiæ zmínênÿznámÿ svitavskÿfotograf
JosefÇermákapracovníci muzeaadali do-
hromady vÿbêr nejzajímavêj¿ích promên
mêsta. Do knihysejichv¿ak ve¿lo pouze
çty‡iapadesát(tedystoosmfotogra�í) a mno-
hé zajímavé zábêryzûstaly nevyuæity. Vp‡í-
padê velkého zájmu o publikaci bychom
mohli uvaæovat o druhémdíle této publi-
kace, aleje urçitê ¿koda nep‡edstavit dosud
nezve‡ejnêné fotogra�e zájemcûmo pro-

mêny Svitav uæ nyní. Atak se po‡adatelé
pravidelnÿchbesed PODLUCERNOUS...
rozhodli pozvat podtu b‡eznovoulucernu
fotografaJosefaÇermákaatakéautoratextû
kjednotlivÿmfotogra�ím, pracovníkasvi-
tavského muzea, Milo¿eVañkaaukázatvám,
jakse Svitavyv prûbêhu minulého století
mênily.
Kdojsouvlastnêobatitopánové?Josef

Çermáksesice narodil v Rozhraní, aleuæ
odroku 1946æije ve Svitavách, atakzná,
vzhledemk historickému vÿvoji této ob-
lasti, na¿e mêstojako málokdo. Byl témê‡
uv¿echzmên, kterésevtomto mêstêudá-
ly, a nejento, onje i dokumentoval. Jeho
soukromÿ fotogra�ckÿ archív neobsahuje
v¿ak pouze fotogra�e dokumentaçní, ale
také vÿtvarné. Aprávê vtomto oboru do-
sahuje vÿznamnÿchúspêchû nejenv na¿í

republice, alei vzahraniçí. Atoví moæná
málokdo. Získal ‡adu ocenêní na tuzem-
skÿchi mezinárodních soutêæích avÿsta-
vách. Je çlenemSvazu çeskÿch fotogra-
fûaevropské organizaceISF, vroce 1999
mu byl udêlen svêtovou organizací FIAP
çestnÿtitul AFIAP. Pronásjeov¿emdûle-
æité, æe stejnêjakofotogra�i márádi Svi-
tavy. Milo¿ Vanêk není také svitavskÿ
rodák, ale pracuje uæ pêtadvacet let ve svi-
tavském muzeu a navíc - jeho dêdeçek
Franti¿ek Ondryá¿ byl prvním kroniká-
‡emmêstapo roce 1945. Umêl prÿkrásnê
vyprávêt, atakjehovnukdoplnil fotogra�e
v publikaci zajímavÿmi texty. T‡eba bude
umêt pod lucernou ozajímavÿch promê-
nách mêsta vyprávêt stejnê poutavê, jako
jeho dêdeçek...

Blanka Çuhelová

Pod lucernou s... Josefem Çermákem aMilo¿em Vañkem
aneb co se do knihy�Svitavyvçera a dnes� neve¿lo
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26. b‡ezna 2003
DIVADLOVDLOUHÉ Praha
Ronald Harwood: Garderobiér
Inscenace, známátéæ ve zfilmované po-
dobê podle Harwoodovascéná‡e, zachycu-
je dramatickou atmosféru váleçné Anglie
40. let. Jetop‡íbêhláskyk divadlu, zpodob-
nêné postavoutitánského shakespearov-
ského herce, titulovaného Sire.
Reæie Martin Huba
Hrají: MiroslavTáborskÿ, IlonaSvobodo-
vá, JaroslavaPokorná, Martin Huba, Klá-
ra Sedláçková, Ji‡í Wohanka, Peter Varga
a dal¿í.

13. dubna 2003
DIVADLOBEZZÅBRADLï Praha
N. V. Gogol: Hráçi
Fantasmagorická groteska o podvodníç-
cích, lotrech a niçemech s p‡ekvapivÿm
rozuzlením.
Reæie avÿprava: Sergej Fedotov
Hrají: Old‡ich Kaisernebo DavidSucha-
‡ípa, Karel He‡mánek, ZdenêkÆák, Josef
Cardanebo Miroslav ¢imûnek, Ji‡í Knot,
Kamil Halbich, Ji‡í Krytiná‡, JanaTabrea
nebo Kamila Sedlárová.

22. dubna 2003
ÇINOHERNï KLUB Praha
WoodyAllen:Sexnocisvatojánské
Citové asexuální propletence t‡í mla-
dÿchi netak mladÿchpárûkdesi a kdysi
v Americe.
Reæie: Ivo Krobot
Hrají: MahulenaBoçanováneboLadisla-
vaNêrge¿ová, LenkaSkopalová, Veronika
Æilkovánebo Martina Men¿íková, Jaromír
Dulava, VladimírJavorskÿ, Old‡ich Víz-
ner

25. kvêtna 2003
OMEGAARTAGENCYPraha
Quo vadis
Od stvo‡ení svêta kp‡elomu tisíciletí, svê-
tempoetickÿmaçistÿmi hektickÿmazamo-
‡enÿmVás vhumornêladênémp‡edstavení
provázejí postaviçky andêla açerta. Klasic-
kÿst‡et dobrasezlemseprolínás úsmêvnê
erotickÿmi vizemi.

Zmêna programuvyhrazena

P‡edprodej bude zahájenodb‡ezna.
Vzhledemkvelkému zájmu o abonentní
vstupenkyjsmeserozhodli odtohotocyk-
lu zajistit p‡edprodej jinÿmzpûsobem.
Stávajícímabonentûmnabízíme moænost
vÿmênyabonentkytÿdenp‡edzahájením
volnéhop‡edprodejetedyod3. do7. b‡ezna
v Ottendorferovêdomêod9:00do17:00ho-
din, telefon461 535173, Hana¢vandová.
Od 10. b‡ezna bude p‡edprodej zbylÿch
abonentekvInformaçnímcentru.
V¿echna p‡edstavení se konají v Bílém
domê vædyod 19:30hodin.
Abonentní vstupenkanacelousezónustojí
350,- Kç, vstupné najednotlivá p‡edsta-
vení çiní 100,- Kç.

KURZYTANCE
PRO STAR¢ï
APOKROÇILÉ
5 základníchlekcí po 3 vyuçova-
cíchhodinácha 1 vêneçek
Kurzybudouprobíhatvædyv SOBOTU
vtermínech: 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5.,
17. 5. a 24. 5. (vêneçek) 2003
Podmínkouprootev‡ení kaædéhokurzu
je nejménê 20párû!
Pokudbyse naplnilyobakurzy, zaçát-
kylekcí byvypadalytakto:
prozaçáteçníkyod17:00do19:30hodin
propokroçiléod20:00do22:30hodin
Vopaçnémp‡ípadê by spoleçnÿ kurz
zaçínal v 19:00hodin.
Tançit budete ve velkémsále Bílého
domuveSvitavách. Taneçními Vás po-
vedoutaneçní mist‡i Arno a Hana Raa-
bovi z Hradce Králové.
P‡ihlásit se mohoujen páry. Cena ce-
lého kurzu pro 1 párje 800,- Kç.
P‡ihlá¿kyzasílejteavolejteobratemnej-
pozdêji do 14. dubna 2003, abychom
Vás stihli informovat o otev‡ení kurzû
- zaçáteçníci a pokroçilí.
Bílÿ dûm, T. G. M. 26, Svitavy
tel./fax: 461 535220od8:00do16:00
e-mail:
dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz
SKS, Purkyñova 17, Svitavy
tel: 461 535 058od8:00do 14:00

DIVADLOVDLOUHÉ: Garderobiér

ÇINOHERNïKLUB: Sex noci svatojánské

DIVADLOBEZZÅBRADLï: Hráçi
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B‡ezen
mêsíc Internetu

MêstskáknihovnaveSvitaváchzvÿhod-
ñujevrámcitétocelostátníhoakcevyuæívání
Internetu a poskytujeindividuální konzul-
taceprozaçáteçníkyv práci s Internetem
aelektronickou po¿tou.
Protoæeb‡ezenjetradiçnêi svátkemdêt-

ské knihy, kterÿje slavenv mnohazemích
svêta na památku narození známého dán-
skéhopohádká‡e Hanse Christiana Ander-
sena, p‡ipravujemenapátek28. b‡ezna2003
Nocs Andersenem. Na dêti çeká bohatÿ
veçerní a noçní programseçtenímpohádek,
soutêæemi a povídáníms kamarádyvjinÿch
mêstechpomoci spoleçnéelektronické kon-
ference. Cílemna¿eho �nocování�je vzbudit
v dêtech zájemo çetbu, ukázat jimkrásu
mluvenéhoslovaapûvabspoleçnéhop‡edçí-
tání.

Vÿpûjçní hodiny :
PRO DOSPëLÉ
Po- St 9-17
Çt zav‡eno
Pá 9-17
So 9-11

PRO DëTI
Po- St 13-17
Çt zav‡eno
Pá 13-17

Máchovaalej ç. 1,
568 02 Svitavy

tel. 461 533 295, fax:
461 514 715
www.booksy.cz
e-mail:

knihovna@booksy.cz

Ve‡ejnê p‡ístupnÿ internet!

ZU¢SVITAVY
tel. 461 534312

5. St 18:00 hod. Divadlo Trám
Jazzovÿ koncert
13. Çt 17:30 hod. Koncertní sál ZU¢
Æákovskÿ hudební veçer
18. ùt 19:00 hod. Ottendorferûv dûm
Koncert nejlep¿íchæákû

20. Çt 18:30 hod. NadaceJ. Plívy
55. cestovatelskÿ veçer
OTurecku
22. So 13:30 hod. Sportovní hala
Botanickÿ prûzkum
vÿskytua poçtubledujejarní v okolí Svitav
Sseboutuækua poznámkovÿblok

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

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

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

1. So
Memoriál Oldy Leischnera
18. roçník, turistickÿvÿ¿lapVysoçinoupê¿-
ky nebo na bêækách - regionální sraz tur.
oddílû- inf. p. Kuçera

16. Ne
Dívka roku2003
Oblastní kolo soutêæe 13- 15letÿchdívek

16. Ne 9:00 hod. st‡elnice DDM
Jarní cena
st‡eleckásoutêæ VzPu mládeæe
25. roçník

22. - 23. 3. 2003
KORÅLKOVÅNï
víkendové setkání rodiçû s dêtmi do 6let
vJedovnicích s bohatÿm programem, inf.
p. Uher

23. Ne 8:00 hod. St‡elnice DDM
St‡eleckásoutêæ XI. roçník
�Cena DDM� VzPi 60/40

29. So
Okresní kolo v programování
vjazyce Pascal
- dêti a mládeæpostupovásoutêæ, p‡ihlá¿ky
p. Uher

29. So 10:00 hod. DDM
Keramické dopoledne
pro ve‡ejnost
Cenaza 1 osobuçiní 20,- Kç

P‡ipravujeme Kurz KERAMIKYproro-
diçe s dêtmi v dopoledních hodinách
P‡ihlastesedo7. 3. 2003, informacep. Mac-
ková

7. Pá 17:00 hod.
Hovoryoválceasouçasnésituaci
setkání mladÿchsociálníchdemokratû, hos-
té vítáni.

7. Pá 19:00 hod.
Veçer s klavírem
HrajeIrena¢pinlerováposluchaçkaV¢MU
Bratislava. Naprogramuskladbyod Bar-
tóka, Haydna, Gerschwinaa Schumanna.
Vstupné dobrovolné.

8. So 13:00- 17:30 hod.
Odpoledneplnÿzvukuatance
1. Workshops muzikantemJanemBlaækem;
seznámení s hrounadidgeridoo a bubínky

2. WorkshopZ. VocáskovéaI. Plívové- se-
známení s orientálnímb‡i¿nímtancempro
radost azdravíæenv¿echvêkovÿchkatego-
rií.
Informace a p‡ihlá¿kynatel. 604413 119
nebo 777 810 734.

8. So 19:00 hod.
Koncert Jana Blaæka (Liberec)
Hranadidgeridoo, slovenskoufujarua dal¿í
p‡ekvapení.
P‡íspêvek nareæii - 40 Kç.

24. Po 18:00 hod.
P‡edná¿ka o Silvovê metodê
Vstupnézdarma

Nadace Josefa Plívy
Nám. Míru 80, Svitavy, tel. 461530237 Otev‡eno Po- Pá 9-1 2 14-17 hodin

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

Irena¢pinlerovávystoupí 7. b‡eznav Nadaci J. Plívy



1. - 2. So, Ne 19:30 hod.
Mojetlustá‡eckásvatba USA2002
Dojehoæivotavstoupilaláska... atakéjejí rodi-
na... Komedie, kterásestalafenoménem! No 1!!
Reæie: Joel Zwick
Vstupné: 55,- Kç titulky

Projekt 100:
3. Po 19:30 hod.
Mléçnádráha Francie, Itálie 1968
...lze ‡íci, æe to je první teologickÿ western,
v nêmæ ¿erifové zdobení mitrou vynucují ná-
vrat k po‡ádkupodle Písma...
Scéná‡ areæie: Luis Bunuel
Vstupné: 35,- Kç titulky 102 min.

4. - 6. ùt, St, Çt 19:30 hod.
ùtêkdo Budína

ÇR, SR, Maâarsko 2002
Touhajimdalak‡ídla, vá¿eñjesrazilanazem.
Podlerománu Vladislava Vançury.
Reæie: Martin Luther
Vstupné: 50,- Kç od12let 135 min.

7. - 9. Pá 19:30 hod.
So- Ne 17:00 a 19:30 hod.

Dnes neumírej GB, USA2002
James Bonduæ podvacáté! Pierce BrosnanvSe-
verní Koreji, na Kubê, naIslandu...
Reæie: Lee Tamahori
Vstupné: 55,- Kç titulky 133 min.

10. - 16. Po, ùt, St, Çt, Pá 19:30 hod.
So, Ne 17:00 a 20:30 hod.

Pánprstenû: Dvê vêæe
USA, Novÿ Zéland 2002

Válka s Mordoremje¿tê zdaleka není vyhra-
ná... Adaptace ságyJ. R. R. Tolkiena.
Reæie: PeterJackson
Vstupné: 70,- Kç titulky 179 min.

17. - 18. Po, ùt 19:30 hod.
Dêvçátko Novÿ çeskÿ �lm!
Aneb Baladao oçích Eminÿch. Legraçní �lm
se smutnÿmkoncem. Osedmnáctileté dívce...
o hledání ¿têstí...
Reæie: Benjamin Tuçek
Vstupné: 50,- Kç 83 min.

19. St Filmovÿklub: 19:30 hod.
Láskanagrilu Nêmecko 2002
Vædy av¿ude se mûæe stát zázrak. Kdyæ v nêj
vê‡í¿. Dva manæelské párybloudí æivotemane-
ví kudykam. Komediální p‡íbêh.
Námêt areæie: Andreas Dresena Team
Vstupné: pro çleny FK: 40,- Kç
ostatní: 50,- Kç od15let titulky 105 min.

20. Çt 19:30 hod.
Bombak¿eft USA2002
Pêt chlapû, jedensejfaæádnej mozekvkomedii
producenta Stevena Soderbergha. Akçní kome-
die. George Clooneyv hlavní roli.
Scéná‡ areæie: AnthonyaJoe Russo
Vstupné: 50,- Kç od12let titulky 86 min.

20. - 26. Çt, Pá, So 17:00 hod.
Ne 15:00 a 17:00 hod.
Po, ùt, St 17:00 hod.

Çert ví proç Nová çeská pohádka!
Dozemêkrále Dobromilasezaçnevkrádat moc
peklaakdyæje nejhû‡, objeví se veselÿsnílek
Filip... Romantickápohádka.
Námêt: Milo¿ Macourek, Roman Vávra
Reæie: Roman Vávra
Vstupné: 60,- Kç 100 min.

21. - 22. Pá, So 19:30 hod.
Roadto Perdition USA2002
Pro kaædéhosynaje otec hrdinou. Rok 1931...
TomHanksjako nájemní vrah... Paul Newman
jakojehozachránce. Krimidrama.
Reæie: SamMendes
Vstupné: 50,- Kç od12let titulky 110 min.

23. - 25. Ne, Po, ùt 19:30 hod.
Krutéradosti SR, ÇR2002
Vzru¿ující p‡íbêhotajemství abezradnosti vhle-
dání lásky. Poetickÿretro�lm.
Reæie: Juraj Nvota
Vstupné: 55,. Kç 108 min.

26. St Filmovÿklub: 19:30 hod.
Blaæené bytosti

Francie, Indie 2001
Svoboduduchatêækozav‡ít do klece. Komedie.
Námêt, scéná‡ areæie: Jean-Marc Barr a Pascal
Arnold
Vstupné: pro çleny FK: 40,- Kç
ostatní: 50,- Kç od12let titulky 95 min.

27. Çt 19:30 hod.
Zemênikoho GB2001
Dvavojáci: JedenSrba druhÿz Bosny... válka
jepostavilaproti sobê... Skvêlákomedies váæ-
nÿmposelstvím! Oscar za nejlep¿í zahraniçní
�lm!!
Reæie: Danis Tanovic
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 95 min.

Projekt 100:
28. Pá 19:30 hod.
Diktátor USA1940
...ostrá protifa¿istická satira. Autor zesmê¿nil
fa¿istické diktátory aukázala absurdnost v¿ech
základních my¿lenektétoideologie... Pêt Osca-
rûvroce 1941.
Scéná‡, reæie a hlavní role: Charles Chaplin
Vstupné: 35,- Kç titulky 124 min.

29. - 30. So, Ne 19:30 hod.
Guru USA2002
Jak pustit tygra z klece. Kdyæ mluví on, æeny
naslouchají. Komedie.
Reæie: Daisy VonScherler Mayerová
Vstupné: 50,- Kç od12let titulky 90 min.

31. 3. - 1. 4. Po, ùt 19:30 hod.
Sexyptáci Francie 2001
Prci prci pofrancouzsku. T‡i kamarádi, jejim
dvacet ajsousexy... Komedie.
Reæie: Stephane Kazandjian
Vstupné: 53,- Kç od12let titulky 90 min.

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 602 969 647

1. - 2. So, Ne 20:00 hod.
Mojetlustá ‡eckásvatba

USA2002
Reæie: Joel Zwick
Vstupné: 55,- Kç titulky

4. - 6. ùt, St, Çt 20:00 hod.
ùtêkdo Budína

ÇR, SR, Maâarsko 2002
Reæie. Martin Luther
Vstupné: 50,- Kç od12let 135 min.

7. - 9. Pá, So, Ne 20:00 hod.
Dnes neumírej GB, USA2002
Reæie: Lee Tamahori
Vstupné: 55,- Kç titulky 133 min.

10. - 16. Po, ùt, St, Çt, Pá 20:00 hod.
So, Ne 15:00 a 20:00 hod.

Pánprstenû: Dvê vêæe
USA, Novÿ Zéland 2002

Reæie: PeterJackson
Vstupné: 70,- Kç titulky 179 min.

18. - 19. ùt, St 20:00 hod.
Dêvçátko Novÿ çeskÿ �lm!
Reæie: Benjamin Tuçek
Vstupné: 50,- Kç 83 min.

20. Çt 20:00 hod.
Bombak¿eft USA2002
Scéná‡ areæie: AnthonyaJoe Russo
Vstupné: 50,- Kç od12let titulky 86 min.

21. - 22. Pá, So 20:00 hod.
Roadto Perdition USA2002
Reæie: SamMendes
Vstupné: 50,- Kç od12let titulky 110 min.

22. So 15:00 hod.
Çert ví proç Nová çeská pohádka!
Reæie: Roman Vávra
Vstupné: 60,- Kç 100 min.

25. - 26. ùt, St 20:00 hod.
Krutéradosti SR, ÇR2002
Reæie: Juraj Nvota
Vstupné: 55,- Kç 108 min.

27. - 28. Çt, Pá 20:00 hod.
Zemênikoho GB2001
Reæie: Danis Tanovic
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 95 min.

29. So 20:00 hod.
Guru USA2002
Reæie: Daisy VonScherler Mayerová
Vstupné: 50,- Kç od12let titulky 90 min.

1. 4. ùt 20:00 hod.
Sexyptáci Francie 2001
Reæie: Stephane Kazandjian
Vstupné: 53,- Kç od12let titulky 90 min.

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