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Dobrÿden
Prosímseznamte se:
Svitavskéletní slavnosti 2003:
Program:
1. 6. Festival dêtskÿchdechoveknanámêstí
6. 6. koncert skupiny Kry¿tofnaZahradê

v Lánech
8. 6. VernisáævÿstavyAfrikaznámánezná-

máv Mêstskémmuzeu
14. 6. koncert skupiny Kaderus Blues v Bí-

lémdomê
15. 6. Trnkobraní: po celÿdennanámêstí:

Fleret, Ivan Mládek a dal¿í...
18. 6. divadelní spoleçnost Studna: Kome-

dianti pouliçní divadlo na námêstí
20. 6. koncert v kostele Nav¿tívení Panny

Marie: Vysoko¿kokolskÿpêveckÿsbor
PardubiceaSymfonickÿorchestrz Bos-
kovic: L. Cherubini

22. 6. Divadelní park: Dramatická¿koliçka
v parkuJana Palacha

Up‡íleæitosti zahájení vÿstavy AFRIKA
ZNÅMÅNEZNÅMÅvesvitavskémmuzeu
sebudeuæjakosouçást svitavskÿchletních
slavností konat na muzejnízahradêv nedêli
8. çervna po vernisáæi v 15 hodin koncert
skupiny TAMTAMBATUCADAORCHEST-
RA. Jde o skupinu, hrající hlavnê strhující
brazilskésamby, rytmyafrickéa kubánské,
kteráobohacujena¿i hudební ataneçní scé-
nu o vÿraznou kapelu, vycházející z etnic-
ké hudby. Jejichvedoucí - Milo¿ Vacík-je
nejenskvêlÿperkusistaa bubeník, aletaké
skladatel a hráçnarûznéetnickéa bicí ná-
stroje. Studoval u bubenickÿch mistrûAfri-
ky, Brazílie, Kubyi Severní Ameriky, sesvou
hudbouprocestoval ‡aduzemí v Evropê, Af-
ricei Asii (sólovêkoncertoval nap‡. vegypt-
ské Káhi‡e). Spolupracuje s orchestry, big-
-bandy, hudebními skupinami, vydal ‡adu
autorskÿch CD, po‡ádá seminá‡e (nap‡. na
Karlovê universitê v Prazeçi Konzervato‡i
v Káhi‡e). Vÿraznouosobností skupinyje
taképerkusistkaazpêvaçkaTereza Petrá¿o-
vá. Jako perkusistka hostovalase skupinou

27. 6. Revival Fest na Zahradê v Lánech
29. 6. Promenádní koncert Svitavské dva-

náctky na námêstí
11. 7. koncert skupiny Divokej Bill na Za-

hradê v Lánech
13. 7. Promenádní koncert MalohanaçkaVel-

ké Opatovice na námêstí
26. 7. Benátská noc na Zahradê v Lánech
27. 7. Promenádní koncert Svitavanky Svi-

tavy na námêstí
10. 8. Promenádní koncert Petru¿ky Morav-

ská Chrastová na námêstí
16. 8. ÇeskoslovenskápártynaZahradêvLá-

nech
22. 8. koncert skupiny Ready KirkennaZa-

hradê v Lánech
24. 8. Divadelní Park: divadlaa muzikyvpar-

kuJana Palacha
31. 8. Promenádní koncert JevíçankyJevíç-

ko na námêstí
4. 9. koncert skupinyJo-Jo Band na ná-

mêstí
5. 9. divadlo Continuo na námêstí

6. 9. Slavnost dechovÿch hudeb: po celÿ
denna námêstí

7. 9. PouƒkesvatémuJiljí: nanámêstí po-
uliçní divadla, kapely, kejklí‡i, ¿er-
mí‡i, kouzelník, ‡emesla, houpaçky
a kolotoçe...jakoloni a p‡edloni aza
rokzase...

Zmêna programupochopitelnê vyhrazena.
Svitavskéletníslavnosti sestalysouçástí

na¿ehoæivota. (Doufám). Od minuléhoroku
poceléléto(a kousekjara). Vlastnêz diva-
del a koncertníchsálûjsmep‡i¿li nanámês-
tí zahrady do parku.
Letos p‡ibylalánskáZahrada. S velkÿmi

rockovÿmi koncerty a párty.
Nêkdo mi - po p‡eçtení na¿eho progra-

mu- ‡íkal: �Továsçekáhorkÿléto!� Doufám.
I kdyæ vím, æeto bylo my¿lenotrochujinak...
Tê¿ímse! Sluníçkanení nikdydost. Ao dob-
ré muzice divadle zábavê ani nemluvê.
Vê‡ím, æe tento zpûsob léta nebude se

vámzdát ponêkud ne¿ƒastnÿm...
Petr Mohr

Brazilské a africké rytmyna zahradêmuzea
Lauraajejí tyg‡i, hraje naetnické bicí ná-
strojeaafrické, kubánskéabrazilsképerkuse.
Atak, pokudnámvyjdepoçasí, p‡enesemese

to nedêlní odpoledne do horkÿch atempera-
mentníchjiæníchzemí akrásnêsi touæijeme.

Blanka Çuhelová

TAM TAM
ORCHESTRA
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naVysoké Mÿto, kdecestouvypalovali mnohé
obce. Velitelemuherskÿchposádeksestal
setníkjménemRybníçek. Tujej takézastih-
lazprávaosmrti krále Matyá¿ea Rybníçek
bez váhání zamí‡il k Brnu, kdese dozvêdêl,
æe králjevplnémzdraví. Tojiæ Matyá¿ovo
vojskovúnoru 1469táhlo p‡es SvitavyaLito-
my¿l doÇech. SlovyPalackého: �Smrt ahrû-
zapanovalyv¿ude, kudynep‡átelétáhli... �
Uherskáarmádapro¿laSvitavami vroce1469
je¿têjednou.

Vbojích u hradu Zvole mezi Záb‡ehem
a Mohelnicí roku1468byl uherskÿmi vojá-
kyzranênZdenêk Kostkaz Postupic, kterÿ,
jsap‡evezendoZáb‡ehu,tamskonal. Svitavy
pakmêlypodlesmlouvyp‡ipadnoutolomouc-
kému biskupu, ale z‡ejmê nedo¿lo kjejich
vyplacenízestranybiskupství, ataksi syno-
vé Zdeñka, Jana Bohuslav mêsto ponechali
vzatímní dræbê. Odtétochvíle není posloup-
nost dræitelûSvitavzcelajasná. Roku1478
jezaznamenánadlezprávy Vokaz Rosenber-
gup‡ítomnost pravdêpodobnêuherskéhovoj-
ska osíle 500jezdcû uSvitav avroce 1484
vykoupil správce olomouckého biskupství
Jan Filipec mêsto odJe¿ka Svojanovského
z Boskovic. Stalo se tak nazákladê vÿroku
zemského soudu, kdy byl Je¿ek donucen
vÿkupné p‡ij mout. Mêstotakopêt p‡ipadlo
olomouckémubiskupovi, kterÿseujal správy
nejpozdêji kolemroku 1486. Situace byla
pro Svitavy nep‡íznivá, ztratilytotiæ posta-
vení vrámci biskupství a bylyp‡içlenênypod
mírovské panství a pûvodní funkce správ-
níhocentrabiskupskÿchstatkûbylatatam.
Poslední listinnÿ dokladz této dobyje pri-
vilegiumz roku 1486, kdy Matyá¿ udêlil
Svitavámprávovÿroçníchtrhû, coæp‡edzna-
menalohospodá‡skÿrozkvêt mêstav16. sto-
letí, alejinak seje¿tê vroce 1587 psalo
o mnohazpustlÿchdomekz období husit-
skÿch a uherskÿch válek. Navíc ude‡ila
vroce 1495 morovápohroma, kteráse poté
nêkolikrát opakovala.

Radoslav Fikejz

Podobêhusitské, hejtmanuJeníkuz Meç-
kova, kterÿzískal Svitavyvroce 1425, nastá-
vádoba, o níæ nemámeæádnÿchzpráv. Sám
Jeník se usídlil v opu¿tênémlitomy¿lském
biskupství, slovyAugustaSedláçka,vpaláci
biskupském, kdeæsi také hospodá‡ství podle
pohodlísvéhoz‡ídil. Mêsto bylo z‡ejmê po-
niçeno a nehráloæádnouroli napolitickém
ahospodá‡skémkolbi¿ti st‡edovêkéhostátu.
Aæ kolemroku1436se mêstazanejasnÿch
okolností zmocnil husita Vokze Sovince.
Obsadil je pravdêpodobnê vojensky, neboƒ
tímzásahemporu¿il zemskÿ mír a moravskÿ
markrabê Albrecht jej musel amnestovat.
Víme, æe Svitavy pat‡ily Vokovi spoleçnê
s P‡erovem, ale co bylo pomêrnê dûleæité
- Vok si vymohl, æe obyvatelé têchto mêst
mohou p‡ijímat Nejsvêtêj¿í Svátost �pod
obouzpûsobou�-tedykrevi têlo Pánê. Jakÿ
ale ono sub utraque mêlo dopad na æivot
mêsta nevíme. Vroce 1437 Svitavy opêt
zmênily majitele. Stal sejímdal¿í husitskÿ
hejtmanPardusz Vratkovaa Rychenburka,
coæ muu Svitavje¿têpro¿lo, alekdyæsepo-
kusil ototéæu Litovle, bylzajatolomouckÿm
biskupemaodvezen do Rakous, odkud byl
propu¿tên vÿmênou za Svitavy kolemroku
1440. Ve Svitaváchzatímvroce 1439‡ádil
mor,jehoæzûstal Pardus u¿et‡en. Olomouc-
kÿ biskup Pavel z Miliçína (1434- 1450),
jemuæsesicevrátilaçást rozvrácenéhobis-
kupského majetku, byl v¿akv nedobré �nan-
çnísituaci a hledajecesty,jakz krizevyb‡ed-
nout, postoupil úrokzesvitavskéhopanství
15kopgro¿ûP‡eclavovi z Petrovic. P‡eclav,
jenæ pat‡il kvelkÿmvê‡itelûmolomoucké-
hobiskupa, dostal mêstovesprávuzavêrné

sluæby vroce 1448, ale o nêkolik mêsícû
pozdêji se situace razantnê zmênila, kdyæ
biskup revokoval své rozhodnutí a P‡eclav
Svitavyzaod¿kodnêní ztratil. Covedloolo-
mouckéhobiskupaktomutoaktujesnadné
si domyslet. Dluhybiskupství dosáhlyastro-
nomickÿchhodnot a‡e¿enímproblémuby-
la zástava hradu Mírova, mêsta Mohelnice
asvitavského panství Jaroslavovi ze ¢elm-
berka. Biskup si pouze vyhradil moænost
p‡ístupuna Mírov, kterÿv¿aknesmêl pouæít
k vojenskÿmúçelûm. Odvarokypozdêji,
vroce 1450, se opêt situacezmênilaa Svi-
tavyobsadil dræitellitomy¿lskéhopanství
Zdenêk Kostkaz Postupic. Kostkové usilo-
vali o vytvo‡ení ohromné pozemkové dræby
vevÿchodníchÇechách,jehoæ okrajováçást
spadalai na moravskoustranuhranice. Zde-
nêkKostkanechal ve mêstêopravit hradby
a biskup mu svitavské panství zamÿ¿lel
ponechat za protisluæbu, kterou byla suma
1000 kop gro¿û. Novÿ biskup Bohuslav
ze Zvole(1454- 1457) uzav‡el vroce 1456
smlouvu se Zdeñkem Kostkou o doæivotní
dræbê svitavského panství za 2000uher-
skÿch zlatÿch, s tím, æe mu bude roçnê
odvádêno 75 kop asouçasnê bude i zaji¿-
tên úrok P‡eclava, o nêmæjsme se zmínili
vÿ¿e. Dal¿ími podmínkami smlouvy bylo,
æe Svitavy nikdy nebudouzneuæity v boji
proti biskupovi ajeho p‡ívræencûmapan-
ství bude udræováno v dobrémstavu.
Bêhemválek mezi Ji‡ímz Podêbrad

a uherskÿmkrálemMatyá¿emKorvínem
vroce 1468 byly Svitavy uherskÿmvoj-
skem, jdoucímsmêremod Poliçky, vylou-
peny asilnê po¿kozeny. Odtud pak odtáhli

Odnepamêti ksouçasnosti-XXI

Hrad Mírovzroku 1834, litogra�e A. Kunikeho.

Publikace
Svitavyvçera a dnes

Protoæe se stále objevují dotazy, kdeæe
je moænézakoupit fotogra�ckoupublikaci
�Svitavyvçeraa dnes�, kterouvydalosvi-
tavské muzeumkoncemloñského roku,
odpovídám: Knihaje v prodeji buâp‡í-
mo v Mêstském muzeu a galerii, nebo
Informaçnímcentru Svitav na námêstí.
Naobou místech mûæetezakoupiti dal¿í
publikaceo historii a osobnostechna¿eho
mêsta,jakonap‡. �Vlastivêdu moravskou
- Moravskot‡ebovsko a Svitavsko�, �Svi-
tavy na starÿch pohlednicích�, �Oskar
Schindler1908-1974�, ValentinOswald
Ottendorfer 1826-1900� atp.

-bç-
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Vraƒme se v na¿emputování do míst, kde
ústí �Bledulçí potok�, ¿í‡ka ‡eky dosahuje
150cms hloubkou16cm(r. 1999), protéká

ol¿inouse ælutê kvetoucí prvosenkouvy¿¿í.
Naokraji ol¿inaloukyjebetonovÿ most s ne-
zpevnênÿmpovrchempolní cesty. ”eka pro-
tékáuprost‡edloukypodhájovnou, zahrád-
ká‡skoukolonií azpravav nadmo‡skévÿ¿ce
456 metrûústí do‡eky dal¿í pramennÿp‡í-
tokprotékající Javorníkem, zdevytvá‡í ryb-
níks p‡ítokempramenícímvobci ve vÿ¿ce
okolo 476 metrû.
P‡es‡ekuvedep‡edposlední mostz Javor-

níkak hájovnê. ¢í‡ka‡íçkydosahuje 70cm
ahloubkykolem10cm. Uprost‡edloukyjetok
regulován místy betonovÿmi skruæemi, jinde
je dno tvo‡enojílemaopukovÿmi kameny.
P‡i ‡íçce roste kop‡iva dvoudomá, mochna
husí, kuklíkpotoçní atd. Vodaje çistáa pH
sepohybujevrozmezí 6,5aæ 7,5stupnê. Mís-
tysesetkámesesesuvypûdyadrobnÿmi kas-
kády vytvo‡enÿmi çinností vody vjílovitém
dnê. ¢í‡kasepohybujekolem40cmp‡i hloub-
ce 10cm. Tokse náhle prudce stáçí doleva

kstátní silnici vedoucí z Litomy¿le do Svitav.
Nacházímese mezi obcemi Javorníka Kukle
u kamenného mostuz roku 1926.
Velmi zajímavÿmmateriálemo‡ece Svi-

tavêjepráceprofesoraRoçka, kterÿzhotovil
pomêrnêpodrobnÿpopis‡ekySvitavyodpra-
meneaæpoústí vletech1926aæ 1931. ”eku
Svitavurozdêlil donêkolikaúsekû, p‡edev¿ím
podlezmênpovahytokuavody. Jakhodnotí
první úsek�odpramenûvJavornickémlese�?
Vodaje çistá, nekalí se ani po de¿tích, çirá
s nepatrnÿmælutavÿmnádechem.
Vletních mêsících se voda ztrácí p‡i-

bliænê 200 metrû od posledního mostu po
toku‡eky Svitavy, zdeje ke sledování toku
lep¿í volitjarní nebo podzimní mêsíce, kdy
alespoñ podmáçená zemina a nepatrné ná-
znaky‡íçního koryta nás dovedou údolím
luk k chatê na okraji lesa a pak dále na
úpatí Javornickéhoh‡ebenu mezi Kukelemi
aJavorníkem, kde v opuce ajíluve vÿ¿ce
p‡ibliænê 500 aæ 520 metrû mûæeme roze-
znat nejvÿ¿e poloæenÿpramen‡eky Svitavy.

Jan Richtr

Staré fotografie zmuzeaSklenênáfotodeska, kteroujsemvybral
jakonámêttohoto pozastavení, námp‡edsta-
vuje ulici nasamémp‡edmêstí Svitavs novê
postavenÿmi rodinnÿmi domky a prakticky
aæ nanêkolikdetailûvûbecnevypadáhisto-
ricky. Spí¿e p‡ipomínájeno nêcostar¿í uli-
ci v novésvitavskéçtvrti �NaVêjí‡i�. Zatím
jetéæbezzelenêstromûav dálcevidíme, æe
se tamnêkteré domkyteprve staví. Dlouho
jsemji pro to na¿e porovnávání nevybíral,
neboƒpo ní dennêchodímatak mi nep‡i¿la
ani nijakzajímavá. Aæ nyní, kdyæjsemsi des-
ku znovu proti svêtlu prohlíæel aopravoval
její odlepenÿpapírovÿrámeçek. Byl nanêm
uvedenjejí pûvodní název Beethovenglasse,
tedy Beethovenovaulice, ale podstatnêj¿í byl
zapsanÿrok1923. Toznamená, æesnímekje
uæ osmdesát let starÿ. Dne¿ní název Pavlo-
vovaulice(poruskémvêdci voblasti nervové
soustavya podmínênÿchreflexû)jev¿akjiæ
çtvrtÿpotompûvodnímpodlehudebníhoveli-
kána. Poroce1945sejmenovala¢olochovova,

pozdêji ¢rámkova a na krátkou dobui Jana
Masaryka. Alevtomroce 1923bylatatoulice
poslední postavenounajiænímokraji mêsta.
Ty dvê následující, dnes Kapitána Nálepky
a UStadionu sice na plánu mêsta z první
poloviny dvacátÿchlet uplynulého století
zakreslenybyly, ale bez postavenÿchdomû.
Zanimi serozkládalaloukaa pakPortelova
cihelna v místech dne¿ního stadionu Míru
s fotbalovÿmh‡i¿têmatenisovÿmi kurty.
Av¿akto uæjsme se odfotogra�e ponê-

kudvzdálili. Taktedyzpêt k ní. Za novou
silnicístojírodinnédomkys lichÿmi çísly.
Ten rohovÿ s plotem, kterÿje tu dodnes,
nesl çíslo7 a byl prvnímv ulici, neboƒçísla
p‡ed nímje¿tê nestála. Zmêniljentrochu
podobu oken ast‡echy ajinÿje také sloup
mêstského osvêtlení. Novotousvítí i dal¿í
následující dvojdomkyaæpoçíslo25, v dál-
ceje vidêt, æe setybudoucí zatímje¿têsta-
ví. Ale nová hospoda u pana Christelyho
(pozdêji UBlaæíkû) na konci ulicejiæ stojí,

atakse mohoustavebníci pocelodenní práci
scházet aspláchnout prachzestavby, vædyƒ
do podzimubudouuæjejichdomypodst‡e-
chou. Alecotapravástranafotodesky? Zde
je vidêtjen chodník, po kterémkráçí s ná-
kupemsleçna Hedvika, kteráslouæí u pana
staviteleZenkavevile, conení nafotogra�i,
takjako bloky mêstskÿchçinæovníchdomû,
stojícíchtujiæ témê‡ deset let. To by byl
v¿aknámêt nadal¿íjinéprohlíæení. Vesvém
fotogra�ckémsrovnávání jsemto s místem
zábêruvtomto p‡ípadêtêæké nemêl. Jenco
ta Hedvika? Místonítuuchodníkustálajen
stará¿kodovkapana Vrány. Alevzápêtí se
mi tu objevila sleçna Petru¿ka, prodavaçka
z blízkésamoobsluhy, sesvojí kamarádkou,
atakse mi to srovnání nakonec p‡ecejen
asi poda‡ilo. No, posuâte sami.

Milo¿ Vanêk

Vminulémçísle Lucernyse objevilatis-
kováchybav názvuulice. Správnÿnázev byl
Schwemmteichgasse, tedyvp‡ekladuz nêm-
çinyUplavebníhorybníka. Tímsetedyomlou-
váma uvedenouchybu napravuji. M. V.
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AFRIKAZNÅMÅNEZNÅMÅ
8. 6. - 31. 7. 2003
Vernisáæ: nedêle8. 6. v 15hodin, vzahra-
dê muzeazahrajeafrickéa brazilskérytmy
TAMTAMBATUCADAORCHESTRA

Zaçínáturistická sezóna. Letní mêsíce
jsouprovêt¿inuz nás doboudovolenÿch,
odpoçinku, cestování. Nêkdosi nejlépeod-
poçine na své chaloupce daleko odlidí,
jinÿ procházkami po lese, nêkdo uvody
s kníækou vruce, jinÿ s pohorkami na no-
hou na krásnÿch çeskÿch horách, jinÿ
v malebnÿchjiæníchÇecháchnakole nebo
‡ece, jinÿ.... Jinÿ se toulá po místech, na
kteráse vêt¿inaz násjentak nedostane.

Cotakhle Afrika? P‡iznámse, æejsem
(jakoasi vêt¿inaz vás) v Africeje¿têneby-
la az‡ejmê asi ani nebudu. I kdyæ - proç
vlastnê ne? ”íkáse - nikdy ne‡íkej nikdy.
Jsou kolemnás ale lidé, kte‡í do tohoto
- pronásexotickéhosvêtadílu-jezdí çasto.
Zesvÿchcest si p‡iváæejí fotogra�e místní
krajiny, rostlin, zvê‡e ataké trofeje zví‡at,
kterézde- zcelalegálnêazapodmínekp‡e-
depsanÿch místní legislativou - loví. Roz-
hodli jsme se spolu s nimi p‡edstavit vám
Afrikutak, jakji neznáte. Jako druhÿ nej-
vêt¿í svêtadíl zemê zaujímá Afrika pêtinu
pevninského povrchu. Charakterizuje ji
málo çlenité pob‡eæí atrojúhelníkovÿtvar
najihus lichobêæníkemnaseveru. VAfri-
ce nalezneme v¿echny tropické krajinné
a podnebné pásy. T‡etinu Afrikyzaujímá

STÅLÉ EXPOZICE
POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK

Z HISTORIE PRAÇEK
SVITAVSKÅZASTAVENï

OSOBNOST OSKARASCHINDLERA
• • • •

V¥STAVY
8. 6. - 31. 8.
AFRIKAZNÅMÅNEZNÅMÅ

Vÿstavafotogra�í, trofejí a dokumentû ze
svêtadílu, do kteréhose mnozí z nás nikdy
nepodívají.
Vernisáæ: 8. çervnav 15 hodin
Vzahradê muzeazahraje TAMTAMBATU-
CADAORCHESTRAz Prahy

Otev‡eno: dennê mimo pondêlí 9-17,
vsobotu9-13 a v nedêli 13-17 hodin

Pozvánka na vÿstavu

kaædémkroku. ”íkáse, æezelenáuklidñu-
je, snadprávê proto, abychvás nerozçílil,
publikovaljsemsnímekschodi¿tê Zelené
lékárny.
Známí mi ‡íkali, abych koneçnê na¿el

nêcotêæ¿ího, co bynaprvní pohlednepo-
znali. Vædyƒ do lékárny buâchodí, nebo
kolemníjdou kaædÿ den do práce. Nojo,
ale ne kaædÿ chodí do práce kolem m‡íæí
a plotûa vûbec ne kaædÿsi v¿ímá, kolem
çehojde. Jájsemnap‡íklad v Zelené lé-
kárnênikdynebyl, takjsemani nevêdêl, æe
tamjetaková m‡íæ.
Ná¿ fotograf, pan Fochler, jehoæ album

ktomutoseriáluvyuæívám, pro¿el Svitavy,
hledaje obyçejné vêci, témê‡ celé. Zjeho
dílny pochází i následující snímek. ”ek-
nu vám, æe kdyby nemêl nafotce zezadu
identi�kaçní text, museli bychoms çlán-
kyskonçit. Zva¿ichohlasûalevím, æeby
to byla¿koda.

-rf-

Zelenájetráva, rostlinstvo, zelenéby-
ly hradçany, vojenské sukno, zelenájsou
auta avûbec nás tato barva obklopuje na

nejvêt¿í pou¿ƒ nazemêkouli - Sahara. Od-
dêluje bílou Afriku, osídlenou p‡edev¿ím
Araby, od çerné Afriky s národy Sudánu
a národûBantu. Afrika mábohatouhistorii
a pro nás velmi zajímavouaexotickoufau-
nu aflóru. P‡ed více neæ t‡emi milionylet
sezdehomohabilis nauçil chodit vzp‡íme-
nêa dne¿ní mnohotvárnost národû, kmenû
ajazykûlzejenstêæí postihnout.

Na vÿstavê najdete na 200 barevnÿch
fotogra�í charakterizujícíchp‡edev¿ímaf-
rickou krajinusjejí kvêtenou azví‡enou

Takové obyçejné vêci

atakézmínênétrofejearûznéafrickéso¿ky
aamulety. Ve chvíli, kdypí¿ututo pozván-
ku,jsemsamazvêdava, cov¿esenámktéto
vÿstavêpoda‡íshromáædit(kromêfotogra�í
- tyse uæsamoz‡ejmêvsouçasné dobê p‡i-
pravují). Letní vÿstavuzahájímespoleçnê
v nedêli 8. çervnav 15 hodin, nazahradê
muzeanás povernisáæi çekákoncert orchest-
ru TAMTAMBATUCADAORCHESTRA.
Tenjsme nevybrali náhodou. Hraje totiæ
hlavnê strhující brazilské samby ataké
rytmy kubánské aafrické. Atak se máme
p‡i té çervnové nedêli urçitê nacotê¿it.

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

Svitavské letníslavnosti
1. Ne10:00hod. Námêstí Míru- ufontány
Promenádní koncert
Festival dêtskÿch dechovÿchhudeb

2. Po 19:30 hod. Bílÿ dûm
Jakub Smolík
Koncert çeské country- popové hvêzdy.
Vstupné: 100,- Kç

6. Pá 20:00 hod. Lánskázahrada
Kry¿tof
Celé dvouhodinové showzakonçené velkou
autogramiádou.
Vstupné: 150,- Kçnamístê, 120,- Kçvp‡ed-
prodeji vIC

7. So 19:30 hod. Divadlo Trám
Soubor Tlupatlapa D¢ Svitavy:
Pastÿ‡ka
P‡edstavení na motivy knihy Robinsona
Jefferse Pastÿ‡ka putující k dubnu.
Vstupné: doborovolné

8. Ne15:00hod. Mêstské muzeumagalerie
Afrikaznámá a neznámá
Dokumenty, fotogra�e, trofeje
Zahraje TAM- TAMORCHESTRA
Vernisáæ vÿstavy

14. So 20:00 hod. Bílÿ dûm
Kaderus Blues
Zahájení Olympiády mládeæe

15. Ne14:00- 22:00hod. Námêstí Míru
Agentura PublikumZlín:
Trnkobraní
Starobrnofestival dobrénálady- p‡edkolo
Trnkobraní
Program:
- vystoupení skupiny Bobr a Motÿl
- soutêæ pivovaru Starobrno
- BANJOBANDIVANAMLÅDKA
- exhibiçní vystoupení dræitele svêtového
rekorduv pojídání ¿vestkovÿchknedlíkû
Rostislava ¢irmera a Tomá¿e Tesa‡e
- semi�nálesoutêæev pojídání ¿vestkovÿch
knedlíkû-boj opostupnaVizovickétrnkobraní
- Fleret aJarmila ¢uláková
- discoshowmoderátorarádia Kiss Publi-
kumPetra Zakopala
- prvních300pivzdarma
Programuvádí ZdenêkIzer

18. St Námêstí Míru- ufontány
Komedianti
16:00- 18:30 první blok
- spanilájízda mêstem
- muzika- Koñmo
- kejklí‡ské p‡edstavení
- muzika
- pohádkové divadelní p‡edstavení - Teátr
Víti Marçíka
19:15- 20:45 druhÿ blok
- spanilájízda mêstem
- muzika
- krátké divadelní p‡edstavení
- muzika
- kejklí‡ské p‡edstavení
21:15- 23:00t‡etí blok + muzika
- p‡íprava divákû na Elektrické divadlo
- Elektrické divadlo uvádí - Dlouhÿ, ¢iro-
kÿa Bystrozrakÿ
- ohñové p‡edstavení

20. Pá 20:00 hod.
Kostel Nav¿tívení P. Marie
SOBoskovice a VUS Pardubice
Luigi Cherubini: Requiemc moll
Bliæ¿í informace na http://vus.upce.cz
Vstupné dobrovolné

20. - 22. Pá-Ne Divadlo TrámSvitavy
a ParkJ. PalachaSvitavy

Æonglovací dílna
(vede absolventkaJAMUBrno- A. Krato-
chvílová)

22. Ne 15:00 hod.
ParkJ. PalachaSvitavy(v p‡ípadê¿patné-
ho poçasí - divadlo TrámSvitavy)
Divadelní park
(ukázkykurzû Dramatické¿koliçky- æong-
lování astep)

Vÿstavy (otev‡eno p‡i akcích SKS)
Divadlo Trám:
Práceæákûvÿtvarného oboru
ZU¢ Svitavyzet‡ídy uçitele
Pavla Fialy
Bílÿ dûm:
Ji‡í Mikuleckÿ:
Kreslenÿ humor

s t r a na Vçe rv e n 2 003

P‡edstavenípro ¿koly
11. - 12. St, Çt 8:30 a 10:15 hod.
Divadlo Trám
Divadlo na cestê Liberec:
Ochytré horákyni
Na motivypohádky Boæeny Nêmcové na-
psal Jan Bílek.
Pohádkao chytré Mance, kterási svou
láskou a dûvtipemzískala srdce nejen
pana hrabête.
EvaKelemenovánezûstávásvémuloutko-
hereckémuumêní nic dluæna. Pûvabnê
zinscenovanoupohádkoupotvrzuje, æe
divadlo Nacestêdob‡eznádêtskoudu¿iç-
kuaví, co sejí líbí açímji zaujmout.
Vÿprava: Miroslav Los
Hraje: Eva Kelemenová
Délka p‡edstavení: 45 minut
Doporuçeno: M¢a 1. - 2. t‡ídy Z¢
Vstupné: 15,- Kç

24. ùt 17:00 hod. Divadlo Trám
Malé TRÅMTADYJÅ
Slavnostní ukonçení ¿kolníhoroku Drama-
tické¿koliçky. Bêhemveçeravystoupít‡ídy
s ukázkamisvépráce: BUBLINKY(nejmlad-
¿í dêti - p‡ípravnát‡ída), TYG”I (indiánská
ukázka), PIRÅTI(p‡edstavení�PirátJosef�),
VENDELïNI (ukázka z p‡edstavení �Do-
meçeksmutku�).
Souçástí budetakép‡edávání vysvêdçení.

25. St 17:00 hod. Divadlo Trám
Velké TRÅMTADYJÅ
Slavnostní ukonçení ¿kolníhoroku, kde vy-
stoupít‡ídy: BRUNCVïCI(ukázkaz p‡edsta-
vení �Havranez kamene�), BED”ICHOV...
(ukázkaz p‡edstavení �Codûmdá�), sólo-
vé vÿstupy.
Souçástí bude p‡edávání vysvêdçení.

27. Pá 19:30 hod. Divadlo Trám
Soubor Tlupatlapa D¢ Svitavy:
Pastÿ‡ka
P‡edstavení na motivy knihy Robinsona
Jefferse Pastÿ‡ka putující k dubnu.
Vstupné: doborovolné

27. Pá 19:45 hod.
Kostel Nav¿tívenní Panny Marie
Dalibor - koncert
Vstupné dobrovolné

27. Pá 20:00 hod. Lánskázahrada
1. REVIVALFEST
29. Ne 14:00 hod.
Námêstí Míru- ufontány
Promenádní koncert
Svitavská dvanáctka
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Nasvitavskémnámêstí Mírusev nedêli
15. çervna uskuteçní pozoruhodná akce.
Zlínská agentura Publikum, která po‡ádá
legendární Vizovické trnkobraní, p‡iváæí
do Svitavjedenze ¿esti dílûsvého Festi-
valu dobré nálady. Jak uæ podtitul akce
- p‡edkolo Trnkobraní - napovídá, ‡eç ne-
budejenomo muzicealegraci, alei o ¿vest-
kách. Vrámci festivalutotiæ probêhne
semi�nálovékoloznámésoutêæev po-
jídání¿vestkovÿchknedlíkû. Kaædÿ, kdo
má dobrÿ apetit a chuƒ dokázat si svoje
�pojídaçské�schopnosti, mûæesep‡ihlásit
u po‡adatelû akce p‡ímo na místê azkusit
své¿têstí. Vítêz postupujedosrpnovéhovi-
zovického �nále.
Programfestivalu dobré nálady bude

velmi nabitÿ. Vjehorámci vystoupí Banjo
BandIvana Mládkas MilanemPitkinem,
Fleret s Jarmilou¢ulákovou, Bobra motÿl.
Ve spoleçné exhibici se p‡edstaví dva nej-
vêt¿í ¿ampióni knedlíkové soutêæe - To-
má¿ Tesa‡ a Rosƒa ¢irmer a pro diváky

Starobrno festival dobré nálady
- p‡edkolo trnkobraní

s t r a na VI çe rv e n 2 003

Poezie æije
Vdubnuprobêhlakrajskárecitaçní

soutêæ Dêtskáscénav Pardubicích, které
sezúçastnilyi recitátorkyz Dramatické
¿koliçkySvitavy(podpedagogickÿmvede-
nímJany Mandlovéa MonikyFormanové).
Abylyvelmi úspê¿né. Vprvní kategorii
(2.-3. t‡ídy) zvítêzila(donárodníhokola
tato kategorie nepostupuje) Magdaléna
Lnêniçková, druhá byla Eva Mokrá (tu
p‡ipravovala maminka, která bylai autor-
koutextu). Vt‡etí kategorii (6.- 7. t‡ída)
zvítêzila a do národního kola Dêtské
scénypostoupilaTerezaChybová. Ako-
neçnêveçtvrténejstar¿í kategorii (8.- 9.
t‡ída) zvítêzila a na národní p‡ehlídku
DêtskáscénapostupujeJíña Homolová,
nat‡etímmístêseumístilyVeronikaKubo-
váa Gabriela¢imková(tasijedenzedvou
textû p‡ipravovalasama). Soutêæe se dále
zúçastnilyasectíreprezentovaly- Kate‡i-
na ¢imková, Zdeña Bene¿ová, Andêla
Ovadová, Markéta Petrová a Dominika
Stolárová. V¿emvelmi dêkujemezapoc-
tivê odvedenoupráci.

Monika Formanová

bude p‡ipravenavelkásoutêæ s pivovarem
Starobrno. Programuvádí známÿ komik
ZdenêkIzer.
Starobrnofestival dobré nálady- p‡ed-

koloTrnkobranízaçínáve 14hodin. Vstupje
zdarma. Podrobnêj¿í informace najdete na
internetové stránce www.trnkobrani.cz.

Vprvních kvêtnovÿch dnechse Pêveckÿ
sborIuventus Svitavyzúçastnil mezinárod-
níhosborovéhofestivaluSine MusicaNulla
Vitav nêmeckémEgeln. Druhÿroçník me-
zinárodnê obsazené sborové p‡ehlídkyve
spolkové zemi Sasko-Anhaltsko tradiçnê
hostil nejen sbory místní, ale také sbory
zjinÿchevropskÿchzemí, nap‡íkladz Çes-
kérepublikya Ruska.
Iuventusvystupovalcelkemt‡ikrátvmêst-

skémkostelev Egelnavevangelickÿchkos-
telechv Meisdorfuave Westeregeln. Atmo-
sférav¿echvystoupení bylavelmi p‡íjemná
taképroto, æesvitavskÿsborzpíval v Egeln
jiæ po çtvrté a mátam‡adulet své stálé

publikum. Proleto¿nífestivalobohatilIuven-
tus svûj repertoár oswingové skladby, které
posluchaçi odmênili bou‡livÿmpotleskem.
Vrcholemkoncertûbyloprovedení sklad-

by Bohuslava Martinû na ver¿e Miloslava
Bure¿e Otvíránístudánek. Podêkování pat-
‡í Základní umêlecké ¿kole ve Svitavách
- uçitelkámKarolínêBene¿ové, LaâceBlaj-
dové, Lence Fikejzové a Veronice Plívové,
violistce¢árce Ho‡ínkové, Sebastianu Heng-
stemannovi a çlenkámpêveckÿch sborû
GaudiumaIuventus.
Ti v¿ichni se podíleli naúspêchuçeské

hudbyvzahraniçí.
Vêra Bure¿ová, sbormistr

ST”EDISKO KULTURNïCH
SLUÆEB MëSTASVITAVPO”ÅDÅ

KURZYTANCE
ASPOLEÇENSKÉ V¥CHOVY

PODZIM - 2003
13lekcí po 3 vyuçovacíchhodinách, z toho
2xprodlouæená, 1xdiscotanceavêneçek.
Kurzy budou probíhat od 11. zá‡í 2003
vædyveçtvrtekod18:30hodinvevel-
kémsále Bílého domuve Svitavách.
Vyuçuje Taneçní klub ELLIS Svitavy
Cenacelého kurzuje 700,- Kç
Hlásit se mohoupáryi jednotlivci.
Podmínkouje dovr¿ení 16ti let úçastníkû!
Nauçíte sezákladûmstandartních, latin-
sko-americkÿch, dæezovÿch, diskotékovÿch
tancûataneçnímhrám, získáte novézna-
losti a novép‡átele, stanetesesuverénními
mladÿmilidmi, schopnÿmi dob‡esechovat
p‡i kaædé p‡íleæitosti.
Zápis do kurzûprobêhne po platbê v hoto-
vosti od 18. çervnado 11. çervence aod
18. srpna do 11. zá‡í 2003 naadresách:
Bílÿ dûm, T. G. M. 26, Svitavy
tel: 461 535 220od8:00 do 15:00
SKS, Purkyñova 17, Svitavy
tel.: 461 535 058od 7:00 do 14:00
P‡ihlá¿kajezávaznáa odhlásit selzejen
z váænÿchzdravotních dûvodû.
Pravdêpodobnétermínylekcí: 11. 9., 18. 9.,
25. 9., 2. 10., 9. 10., 16. 10. - 1. prodlouæe-
ná, 23. 10., 30. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11.
- 2. prodlouæená, 27. 11., 4. 12. - vêneçek

Otvíránístudánekznêlo na festivalu vNêmecku

PêveckÿsborIuventus Svitavyna mezinárodnímsborovémfestivaluv Egeln.



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!

7. So
Orlickÿmpodhû‡ímna kole
7. So 9:00 hod. DDMSvitavy
Závêreçné
soust‡edêní redaktorû
8. Ne St‡elnice SSKPomezí
30. roçníkst‡elecké soutêæe
�Cena SSKPomezí�
Sportovní pistole 30 + 30ran

8. Ne 8:00 hod. St‡elnice SSKPomezí
Odemykání vody a p‡írody
- Svratky
Startovné 20,- Kç

11. St 16:00 hod. Rybník Rosniçka
Ve‡ejnéjízdy nalodiçkách
11. St 16:00 hod.
Obvodní kolo
atletické v¿estrannosti
13. - 15. Pá- Ne
Turistickÿsraz na TZSvratouch
18. St 16:00 hod. Rybník Rosniçka
Ve‡ejnéjízdy nalodiçkách
21. So 10:00 hod. DDMSvitavy
Posledníkeramickédopoledne
vtomto ¿kolnímroce
Poplatek 20,- Kç zaosobu

ZU¢SVITAVY
tel. 461 534312

5. Po 16:30 a 19:30 hod. Bílÿ dûm
Taneçní akademie
P‡edprodej vstupenekod20. 5. 13:00-16:30
v kancelá‡i ¿koly

10. ùt 15:00- 17:00 hod.
Taneçní sál ZU¢
Zápis dotaneçního oboru
ZU¢ Svitavy
10. ùt 19:00 hod. Divadlo Trám
Absolventskÿ koncert
11. - 12. St, Çt Bílÿ dûm
Vystoupení taneçního oboru
pro Z¢, M¢, S¢

12. St 17:30 hod. koncertní sál ZU¢
Æákovskÿ hudební veçer
19. Çt 17:30 hod. koncertní sál ZU¢
Æákovskÿ hudební veçer
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Dûm dêtíamládeæe �Paleta�
Lan¿krounská 4, Svitavy, tel.: 461 533 743

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

PêveckÿsborVoxangelorum, kterÿletosna
podzimoslaví desetiletéjubileumsvéhotrvá-
ní, se od 1. do 4. kvêtnatohotorokuzúçastnil
festivalu dêtskÿcha mládeænickÿchchrámo-
vÿch sborû �Pueri cantores Austriae� vra-
kouskémGrazu(¢tÿrskémHradci), konaném
p‡i p‡íleæitosti Dnûevropskékultury,jejichæ
je Graz prorok 2003 hlavnímmêstem.

Leto¿ního, v po‡adíjiæ 18. roçníkutohoto
festivalu, sezúçastnilocelkem10sborû, mj.
z italského Brixenu, rakouského Salzburgu
çi Grazuanebo nêmeckého Halle a.d.Saale.
Svitavskÿsbor�Voxangelorum�seúçast-

nil podobné akcejiæ pot‡etí, ve velmi tvrdé
konkurenci obstál vÿteçnêavelicedob‡ere-
prezentovaljak mêstoSvitavy, taki svitavskou
‡ímskokatolickoufarnost.

Náplñfestivalubylavelmi bohatá, zpívali
jsmenadvoukoncertech: prvníseuskuteçnil
ve Stadtpfarrkirche na hlavní t‡ídê v centru
mêsta a druhÿ v nádhernémbaroknímsále
minoritského klá¿tera. V¿ichni zpêváci byli
p‡ijati starostou¢tÿrského Hradce, diecézním
biskupematéæhejtmanem¢tÿrskavsídletam-
ní vlády, kdespoleçnêzazpívali nêkoliksborû.
Zpêvz ochozûstarobylého parlamentuvpoç-
tukolem350 mladÿchzpêvákûbyl strhující.

ChrámovÿPS �Voxangelorum� vRakousku

Vÿstava o Evropské unii.
Fotogra�e, mapy, statistické údaje atd.
Potrvá do víkendu 13. - 14. çervna- refe-
rendao vstupu ÇRdo Evropské unie.

16. - 29. 6.
Vÿstava malí‡e a gra�ka
V. Soboty - autorloga, razítka a dopis-
nic (dennê 8-18 hod.)

Organizáto‡i námzajistili vÿborné uby-
tování v Biskupskémseminá‡i, kdesídlí chla-
peckégymnáziumakonvikt, sportovnívyæití
v areálu seminá‡e na dvou p‡ilehlÿch h‡i¿-
tích av krytémbazénui prohlídku centra
a pamêtihodností mêsta Graz.

Vyvrcholenímceléakcebyl spoleçnÿzpêv
v¿echzúçastnênÿch v Dómu na slavné m¿i,
kdejsmeprovedli známouav Rakouskuvelmi
populární m¿i �Spatzenmesse� W. A. Mozarta,
dvojsborové moteto H. Schütze �Lobe den
Herren, MeineSeele�anêkolikdal¿íchnároç-
nÿchsborovÿchdêl. Aplausdoposledního mís-
tazaplnênékatedrálybyl nekoneçnÿa nana¿e
zvyklosti z podobnÿch m¿í u nás nevídanÿ.

Vracíme se z Grazus pozvánkou nace-
losvêtové setkání Pueri cantores, které se
uskuteçní v çervnu p‡í¿tího roku v Kolínem
nad Rÿnem.
ZávêremchcijménemsboruVoxangelo-

rumpodêkovat Mêstu Svitavyza �nançní p‡í-
spêvek na pokrytí nákladû na cestu av¿em
dal¿ímsponzorûm, aƒ p‡ispêli jakoukoliv
�nançní çástkou, bez níæ bychomtak�nanç-
nê nároçnouakci nemohli uspo‡ádat.

Michaela Sedláçková
a Mgr. Franti¿ek Boçeksbormist‡i

VI. základní¿kola
Poslední zvonêní

10. 6. 2003, 17:30 hod., Bílÿ dûm
Základní ¿kola Felberova Svitavy vás zve
navystoupení pêveckÿchsborû.
Program:
1) Admirál Franklin- hudební sekce his-
torického krouæku- PhDr. M. ¢trych

2) Zvoneçek Mgr. J. Vlçková
3) Çervánek Mgr. K. Sax
4) Hlásek Mgr. Helena Saxová
5) P‡edání vÿtêækuze¿kolní sbêrové akce
Sdruæení pro pomoc mentálnê postiæe-
nÿmve Svitavách

Vstupné dobrovolné

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

26. - 29. Çt - Ne
Evropskésetkání ml. �latelistû
- Po¿tovní p‡epáæka s prodejem dopisnic
ksetkání a pamêtníchlistû V. Soboty
- Personalizovanáznámka- moænostfocení
i skenování s p‡inesenÿchfotogra�í nao�-
ciální známku Kç 6,40 Rûæe na Prahou
(tiskovÿlist o 9známkách = Kç 155,60)
- autogramiáda malí‡e a grafika V. Soboty



1. - 2. Ne, Po 19:30 hod.
Kruh USA, Japonsko 2002
Neæzem‡e¿, uvidí¿... Remakestejnojmennéhoja-
ponského hororu. Videokazeta, kterázabíjí..
Reæie: Gore Verbinski
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 109 min.

3. ùt 19:30 hod.
Rytí‡i ze¢anghaje USA2003
Londÿn: Vêt¿í divoçinaneæ Divokÿzápad. Akçní
komedie. Jackie Chana Owen Wilsonvakci.
Reæie: David Dobkin
Vstupné: 55,- Kç titulky 114 min.

4. St Filmovÿklub: 19:30 hod.
Muæ bez minulosti

Finsko, Francie, SRN2002
Senosamêlÿchsrdcí s prázdnÿmi kapsami pod¿i-
rokouoblohou. Smutnákomedie. Novÿ, tentokrát
barevnÿazvukovÿ�lmAkiho Karismäkiho.
Vstupné: pro çleny FK35,- Kç, ostatní: 45,- Kç
od15let titulky 97 min.

5. - 6. Çt, Pá 19:30 hod.
Kûæeandêla Francie 2002
P‡íbêh lásky klidemi k Bohu, ale i o neschop-
nosti touæit po ní a proæítji. Psychologickÿ�lm.
Reæie: Vincent Perez
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 83 min.

7. - 8. So, Ne 19:30 hod.
Láskas vÿstrahou USA, SRN2002
P‡íbêh muæe, kterÿna¿el dívkusvÿchsnû, ale ni-
kdo ho p‡ed ní nevaroval. Romantická komedie.
Sandra Bullockováa Hugh Grant vhlavníchrolích.
Scéná‡ areæie: Marc Lawrewnce
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 101 min.

9. - 10. Po, ùt 19:30 hod.
Sekretá‡ka USA2001
Ideální láska? Bájeçnásmês zvrácenosti, bolesti
avá¿nê. Milostnÿp‡íbêh. James Spadera Maggie
Gyllenhaalováv hlavníchrolích.
Reæie: StevenShainberg
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 104 min.

11. - 13. St, Çt, Pá 19:30 hod.
Daredevil USA2003
Muæ bezestrachu. Vzdorujei âáblu. Akçní fan-
tastickÿo komiksovémhrdinovi. Ben Affleckjako
�àábel stráænÿ�!
Scéná‡ areæie: Mark StevenJohnson
Vstupné: 50,- Kç od12let titulky 104 min.

14. - 15. So, Ne 17:00 hod.
Çert ví proç ÇR, SR2003
Dozemê krále Dobromilase zaçne vkrádat moc
pekla a kdyæje nejhû‡, objeví se veselÿ snílek
Filip... Romantickápohádka
Reæie: Roman Vávra
Vstupné: 55,- Kç 100 min.

14. - 15So, Ne 19:30 hod.
Krysa‡ ÇR2003
P‡íbêhlásky, h‡íchua nadêje, zrozenÿvâábel-
skémtempujediné noci. Baladaze silvestrovské
Prahy2002.
Scéná‡, reæie a kamera: F. A. Brabec
Vstupné: 50,- Kçod12let 63 min.

16. - 18. Po, ùt, St 19:30 hod.
Mêsteçko ÇR2003
Aneb Slávavítêzûm, çest poraæenÿm. Satirická ko-
medie o osudechobçanûjedné malé obce dnes...
Scéná‡ areæie: Jan Kraus
Vstupné: 50,- Kç od12let 99 min.

19. - 20. Çt, Pá 19:30 hod.
OSchmidtovi USA2002
Skuteçnÿ muæ svûj osud na h‡ebíkjentak nepo-
vêsí. Smutnákomedie. Jack Nicholsonjakonovo-
peçenÿpenzista!
Scéná‡ areæie: Alexander Payne
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 124 min.

21. So 19:30 hod.
Mluvs ní ¢panêlsko 2002
Op‡átelství dvou muæû, o osamêlosti ao dlouhém
zotavování sez ran, zpûsobenÿchvá¿ní. Nejlep¿í
evropskÿ �lmroku 2002! Oscar 2002: Nejlep¿í
pûvodní scéná‡.
Scéná‡ areæie: Pedro Almodóvar
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 112 min.

22. - 23. Ne, Po 19:30 hod.
25. hodina USA2002
Má¿ posledních 24 hodin na to, abys jednal
správnê. Edward Nortonve �lmovémdramature-
æiséra Spikea Leeho.
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 134 min.

24. ùt 19:30 hod.
Pianista Francie, Polsko, SRN, GB2002
Hudba bylajeho vá¿ní. P‡eæití byljeho mistrov-
skÿkousek. Dramaæidovského klavíristyv Polsku
vletech 1939 - 1944. Váleçnÿ æivotopisnÿ �lm.
Filmzískal 3 Oscary2002: RomanPolanski: nej-
lep¿í reæie, nejlep¿í scéná‡ji pouæitélátky: Ronald
Harwood, nejlep¿í herec: Adrien Brody
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 149 min.

25. St Filmovÿklub: 19:30 hod.
Boæí zásah
Francie, SRN, Maroko, Nizozemsko 2002

Kronikaláskyabolesti. Surrealistickásatirao mi-
lencíchvrozdêlenémsvêtê.
Scéná‡, reæie a hlavní role: Elia Suleiman
Vstupné: pro çleny FK35,- Kç, ostatní: 45,- Kç
od12let titulky 94 min.

26. - 29. Çt, Pá, So, Ne 17:00 hod.
Cestadofantazie Japonsko 2001
Okouzlujícíjaponskápohádkapro v¿echny, kte‡í
nêkdybyli dêtmi. Maládívka, kterástráví nêkolik
neuvê‡itelnÿchdní v �boæskÿchlázních�. Jeden
z nejlep¿íchanimovanÿch�lmû! Oscar 2002!!
Reæie: Hayao Miyzaki
Vstupné: 50,- Kç titulky 124 min.

26. - 28. Çt, Pá, So 19:30 hod.
JohnnyEnglish GB2003
¢pionáæní komedie. RowanAtkinson, kterÿopus-
til roli Mr. Beana, abysestejnoubravurouzahrál
roli agenta, kterÿ zachrañuje britské království
ajeho korunovaçní klenoty.
Reæie: Peter Howitt
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 85 min.

29. - 1. 7. Ne, Po, ùt 19:30 hod.
X- Men2 USA2003
Dal¿í p‡íbêhságy... P‡i¿el ças, kdyseodli¿ní musí
spojit. Jsou dal¿ímçlánkemvÿvojového ‡etêzce.
V¿ichni senarodili sjedineçnougenetickou mutací.
Reæie: Brian Singer
Vstupné: 55,- Kç titulky 120 min.

Filmyvrámci Olympiády
mládeæe vkinê Vesmír:
16. Po 10:00 a 15:00 hod.
Çert ví proç
17. a 18. ùt a St 10:00 a 15:00 hod.
Harry Potter a Tajemnákomnata

Filmypro ¿koly
2. - 4. Po-St 8: 15 a 10:15 hod.
Fimfárum
ProZ¢, S¢ 100 minut Vstupné: 25,- Kç

20. Pá, 23. - 26. Po- Çt 8:30 hod.
Harry Potter a Tajemnákomnata
Z¢ 161 minut Vstupné: 35,- Kç

Kino Vesmírje vybavenoza‡ízenímpro ne-
doslÿchavé.

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 602 969 647

3. - 4. ùt, St 20:00 hod.
Rytí‡i ze¢anghaje USA2003
Vstupné: 55,- Kç titulky 114 min.

5. - 6. Çt, Pá 20:00 hod.
Kûæeandêla Francie 2002
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 83 min.

7. So 20:00 hod.
Láskas vÿstrahou USA, SRN2002
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 101 min.

10. ùt 20:00 hod.
Sekretá‡ka USA2001
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 104 min.

11. - 13. St, Çt, Pá 20:00 hod.
Dardevil USA2003
Vstupné: 50,- Kç od12let titulky 104 min.

14. So 15:00 hod.
Çert ví proç ÇR, SR2003
Vstupné: 55,- Kç 100 min.

14. So 20:00 hod.
Krysa‡ ÇR2003
Vstupné: 50,- Kç od12let 63 min.

17. - 18. ùt, St 20:00 hod.
Mêsteçko ÇR2003
Vstupné: 50,-Kç od12let 99 min.

19. - 20. Çt, Pá 20:00 hod.
OSchmidtovi USA2002
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 124 min.

21. So 20:00 hod.
Mluvs ní ¢panêlsko 2002
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 112 min.

24. - 25. ùt, St 20:00 hod.
Pianista Francie, Polsko, SRN, GB2002
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 149 min.

26. - 28. Çt, Pá, So 20:00 hod.
JohnnyEnglish GB2003
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 85 min.

1. 7. ùt 20:00 hod.
X- Men2 USA2003
Vstupné: 55,- Kç titulky 120 min.

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

s vi t avs kÿ k ul t ur ní k al e n dá‡s t r a na VIII çe rv e n 2 003


