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Dobrÿden
Dobrÿch dnû bychomsi mêli váæit

- çímvícjichbudeme mít, tímbudeme
¿ƒastnêj¿í. Anemêli bychomse bátjim
vyjít vst‡íc. Musímse p‡iznat, æejsem
bêhemçervnazaæilatakovÿch dobrÿch
dnûvícero(doufám, æetakovébudecelé
léto) arádabychsevámi alespoñsjedním
záæitkempodêlila. Nadêlili mi ho totiæ
mladí lidé, o kterÿchse moc nepí¿e ani
nemluví a p‡itomjsou nadaní, ¿ikovní,
bezprost‡ední, optimistiçtí a mají krás-
ného koníçka- poezii.
Dostalajsempozvánku na Dykova

Krysa‡e od �Docela malého divadla�,
které pracuje p‡i svitavskémgymnáziu.
¢lajsemnap‡edstavení s trochouzvê-
davosti atrochouobavy- Dykûv Krysa‡
je p‡íbêhlásky, h‡íchua nadêje, aletaké
burcující témaolidskélhostejnosti, so-
beckosti avypoçítavosti nastranêjedné
a �srdci nadlani�nastranêdruhé. Dáv-
nálegenda o muæi s pí¿ƒalou, kterÿse
rozhodl díky osudové lásce k nevinné
dívcezastavit ças a u¿et‡it h‡í¿né mêsto
Hammelnzkázy. Jev¿akjiæ p‡íli¿ pozdê,
z moci çasunení úniku. Dokáæouti p‡e-
váænê osmnáctiletí studenti oslovit nás,
diváky, vtáhnout nás do dêje a p‡esvêd-
çit nás, æetéma Krysa‡eje vêçné?
Pop‡edstaveníjsemodcházelas poci-

tem, æe mámzaseboujedens mÿchdob-
rÿchdnû. Têchsedmdívekat‡i chlapci
na podiu dokázali prost‡ednictvím Dy-
kovatextu, aby se çlovêk zamyslel nad
vztahy mezi lidmi, sámnadseboui nad
svÿmokolím. Pravda, tro¿kunás asi roze-
smutnêli, obças nás zamrazilo. Ale opêt
jsemsi uvêdomila, æeti dne¿ní mladíjsou
sebevêdomêj¿í, p‡irozenêj¿í aup‡ímnêj¿í
neæjsmebyli my. Jsemtomuráda, i kdyæ
to nêkdyzabolí. Atak- Michale, Va¿ku,
Vladimíre, Báro, Mí¿o, Terezo, Zuzano,
Heleno, Adriano, Petro, a hlavnê Radko
- dêkuji. Za dobrÿ den- aƒ se vámvrátí
jakobumerang, kterÿjstevtençervnovÿ
podveçer hodili smêremke mnê.

Blanka Çuhelová

Africké létovmuzeu

Na 200fotogra�í africké krajiny, flóry
i faunyobohatilap‡edev¿ímpreparovaná
zví‡ata pocházející z tohoto svêtadílu. Ne-
chybí p¿tros, zebra, buvol, gepard, rûzné
druhyantilopavodu¿ek, kudu, pakûñ, pa-
ovce, horská koza, ale ani africkÿ sysel çi
zajíca ukázkaafrickéhoptactva. Æádnézví‡e
se zde neopakuje dvakrát. Vÿjimkujsme
udêlali u bûvolcebêloçelého, u kteréhojsme
pro zajímavost vystavili i jeho bílou mutaci.
Vÿstavudoplnilitakéso¿kyz ebenovéhod‡e-
va, çiloveckénástroje-luka¿ípy-jihoafric-
kÿch Masajû. Nêkteré vystavené exponáty
mêp‡ekvapily. Taknap‡. krokodÿlí vejceby
sedop¿trosíhove¿lo moæná10x. Kdyæ pí¿u
tyto‡ádky(jepolovinaçervna), taknapjatê
çekáme, kdyvystavenÿch35exponátûobo-
hatíslíbenÿpêtimetrovÿkrokodÿl atakéne-
korunovanÿkrál africké zvê‡e - lev.
Vêt¿inavystavenÿchexponátûav¿ech-

nyfotogra�ejsou majetkempana Miroslava
Ducháçkaz Banína. Myslímsi, æesi zaza-
pûjçení preparovanÿchzví‡at i fotogra�í,
které byly vybrány avyrobeny právê pro
tuto vÿstavu, zaslouæí dík. Jetojeho první
vÿstava(azatímtvrdí, æejedináa poslední),
ale navernisáæi uæ se objevili zájemci zji-
nÿch mêst na¿í republiky. Kaædopádnêbyste
siji nemêli nechat ujít. Ças máteceléléto.

Blanka Çuhelová

Létoje pro vêt¿inuz nás ças dovole-
nÿcha k dovolenkovémuprogramupat‡í
takétoulání se po hradech, zámcícha mu-
zeích. Aprotoæejsmesei v na¿í republice
nauçili zatêchpárposledníchlet víceces-
tovat - ato nejen do zahraniçí, ale i po
vlastech çeskÿch, snaæíme se vædy ve svi-
tavském muzeu na letní mêsíce p‡ipravit
vÿstavu, která másouvislost s na¿ímregio-
nemaje ojedinêlá a atraktivní nejenpro
místní, ale i Svitavami projíædêjící. T‡eba
si Svitavy i díky muzeu oblíbí a budou se
k námrádi vracet.
Kdyæ jsempsala v çervnové Lucernê

otéleto¿ní �letní�vÿstavê, slibovalajsem,
æe pokud námvyjde poçasí, p‡eneseme se
nejento nedêlní odpoledne p‡i jejímza-
hájení do horkÿch atemperamentníchjiæ-
níchzemí Afrikya krásnêsi touæijeme. P‡i
vernisáæi jsme si to opravduuæili. Kdo na-
vzdoryvedrup‡i¿el, nelitoval. P‡i zaçátku
ve vÿstavních síní trocha sauny- pak ale
vzahradêv p‡íjemnémchládkurozloæitého
çervenéhobukurytmickájiæníhudbavpodá-
nískvêléTamTamBatucady(kdoji nesly¿el,
bude mít moænostletos vrámci Svitavskÿch
letníchslavnostíje¿têvzá‡í nasvitavském
námêstí), obçerstvenílahodícízrakui chu-
ti a hlavnê - pohodové posezení s p‡áteli.
Avÿstava?
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dorukou mêsta, protoæe mêstoobstarávalo
základnísociální péçi, kup‡. z‡ízenímavy-
dræováním¿pitálu, pronêjæ bylozapot‡ebí
rozsáhlej¿í pozemkovédræby. Obyvatelévsi
Çty‡icet Lánûæádali vroce 1533 svitav-
skou mêstskouradu, abypostarémzvyku
p‡íslu¿eli k mêstui s vÿkonemrobot astráæ-
nísluæbou.
Ta nejstar¿í svitavská mêstská kniha

vedená podoznaçením�I� byla vyvázána
v hnêdékûæi ajakpí¿eCarl Lickdob‡eçi-
telná, lépeneæ knihao 150let star¿í. První
zápisypocházejítedyz roku1515ajedna-
lo se p‡edev¿ímo civilní atrestnêprávní zá-
pisy: prodeje a koupê, svatební smlouvy,
smêneçnésmlouvy, penêæní dluhopisy, po-
rodnílisty, soudnívÿrokyovlastnictví, spo-
ry, ublíæení na zdraví, vraædy atd. Kaædÿ
zápisseuskuteçnil pojednáníradyo dané
události formou vnesení na ‡ímsky çíslo-
vanÿlist. Formálníjazyk mêstskÿch knih
jejasnÿasrozumitelnÿ. První knihakonçí
rokem1541, kdybylazaloæenanovákniha
podoznaçením�A�, kteráslouæilakjiné-
muúçelu. Bylydonívnesenyzávêti, spory
o pozûstalosti asirotçí agenda. Væilosepro
ní oznaçenísirotçíknihajakoopakkekni-
ze mêstské. Byla vyvázánav hnêdé kûæi,
ale chybí v ní p‡edsádkaa první dvalisty.
Mnoæství zápisûvjednotlivÿchkniháchsi
vynutiloi odli¿néoznaçení dal¿íchsvazkû
- mêstská kniha �B� pat‡í k nejdûleæitêj-
¿ímhistorickÿmpramenûmkdêjinámmês-
ta. Bylavedenadoroku1573azachycovala
majetkové a právní pomêry ve Svitavách,
na‡ízenívrchnosti, dekretyaprivilegiaatd.
Jevázánavesvêtle hnêdé kûæi ajev dob-
rémstavu. Vroce 1573 do¿lo k dal¿í ino-
vaci knih, z nichæ byly vyçlenêny zápisy
o svatebníchsmlouvách doknihysvateb-
níchsmluv, kterábylavedenadoroku1606.
Vposledníchdesetiletích16. stoletíseset-
kávámesedvêma mêstskÿmi knihami pod
oznaçením�C� a �D�, jeæ bylyvedenyod
roku1582, resp. 1596. Knihyv 17. století
bylyoznaçoványprûbêænê dal¿ími písme-
nyabecedya konçí písmenem�Q�z roku
1842.
Mêstské knihy nejsoujedinÿmzdro-

jempoznání stavu mêstav 16. století. Tím
dal¿ímpramenemje kniha rychtá‡e, ne-
bolisoudníkniha, kterouzaloæil svitavskÿ
rychtá‡ Viktorin vroce 1546, v níæ byly
evidoványsoudní p‡e a dluæní spory. Kro-
mê têchto knih byly vedeny knihy dal¿í,
v nichæ bylyzapisovány majetkové pomêry
poddanÿch, listiny, soupisy dominikálu,
zákonû mêsta atd. Celkemlze napoçítat 24
základníchknih, kterétvo‡í matérii k his-
torickému popisu mêsta aæ do 19. století.
Vêt¿inaz nichjeuloæenavestátnímoblast-
nímarchivu Zámrsk, poboçka Litomy¿l,
tedyv nêkdej¿ímstátnímokresnímarchi-
vu Svitavyse sídlemv Litomy¿li.

Radoslav Fikejz

Vhistorickéliteratu‡ejeuvádênazmín-
ka, æe opêtovnÿmp‡ipadnutímmêsta olo-
mouckÿmbiskupûmvroce1484byl uçinên
konecçeskémurázu mêsta, neboƒnêmecké
mê¿ƒanstvo, odstêhovav¿í se v období hu-
sitskÿchbou‡í, sevracelodoSvitava není
vylouçeno, æe se zmocnilo vedení mêsta.
Aƒje tojakkoli, o národnostnímsloæení
svitavskÿch obyvatel 15. a 16. století ne-
máme ani potuchy. Urçitÿmvodítkemby
mohlabÿt p‡íj mení, aleani taz‡etelnê ne-
vypovídajío národnostijejichnositele. Set-
káváme se zde s dubletami, kde ryze nê-
meckéjménoje psánoçeskÿmpravopisem
anaopak. Taknap‡íkladnejvlivnêj¿í rodina
ve mêstê-totiærychtá‡- bylasnadrodinou
çeskou. Vletech1513- 40jeuvádênrych-
tá‡ Tomá¿ Fojt. Jeho syn, nositel typicky
çeskéhojménaViktorín(ú‡adrychtá‡eza-
stával vletech 1540-91), se staljedním
z nejaktivnêj¿íchçlenûsprávy mêstaa mu-
æemvÿjimeçnÿchschopností. Otomaænê-
kdyjindy.
Tou základní zprávouje ov¿emto, æe

vroce1515bylyzaloæenyavedenymêst-
ské knihy, jakojeden ze základních do-
kladû mêstskéhopráva. Coto mêstskékni-
hybyly? Odbornêsejim‡íkádiplomatika,
coæsouhrnnêoznaçujeve‡ejnéa pomocné
knihyurçené kzaji¿ƒování právníchpo-
t‡eb obyvatel mêsta a k‡ízení mêstajako

samosprávnéhocelku. Vçeskÿchzemích
jsounep‡ímodoloæenyv poslední çtvrtinê
13. století, dochoványaæodzaçátku14. sto-
letí. Sjednotlivÿmi zmênami seudræelyaæ
do19. století a pat‡ilykvÿznamnÿmçlán-
kûmmêstskéhopráva. Zapisovalasedonich
hospodá‡skáagenda mêsta, majetkovépo-
mêryjehoobyvatel. VeSvitaváchbylyvede-
nyvÿhradnêvnêmçinê, açkolivzdenachází-
mei zápisyçeské. Byly-lijakési knihyve
Svitaváchvedenyp‡edrokem1515, nevíme,
ale podnêt kjejichzaloæení bylo bezespo-
ruprivilegiumbiskupaStanislavaThurza,
v nêmæ potvrdil platnost starÿchprivilegií
obsaæenÿchvlistináchazniçenÿchzahu-
sitskÿchválek. Vdotyçnémprivilegiuse,
kromjiného, objevuje zmínka osvitav-
skémpanství. Tojev dêjinách mêstazá-
sadnívêc- Svitavysestalysprávnímst‡edis-
kemúzemí, nanêmæleæelyvesnice Çty‡icet
Lánû, Kamenná Horka, HradecnadSvita-
vou, Vendolí, MoravskÿLaçnov, Sklené,
Javorník, Ostrÿ Kámen, Horní Hynçina
a Chrastová Lhota. Obyvatelé têchto vsí,
hlavnêpakrychtá‡i, zapisovali svouagendu
do mêstskÿchkniha mêstskéú‡ednictvozde
vykonávaloje¿tê dal¿í civilní a nesoudní
správu. Nejednalosev¿ako akt násilného
nebovynuceného porobení okolníchobcí,
jakse naprvní pohled mûæezdát. Vsi po-
vêt¿inoudobrovolnê svê‡ovalysvoji správu

Odnepamêti ksouçasnosti-XXII

Stránka mêstskéknihy�I�zroku1515.
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Staré fotografie zmuzeaVminulémpozastavení naulici nesoucí
j ménaodhudebníhovelikánaBeethovena
aæporuskéhovêdcevoblasti podmínênÿch
reflexûI. P. Pavlovajsemsevênoval vlastnê
jenstranêlevé, tedylichÿmçíslûmpopis-
nÿmutêchnovê postavenÿchneboteprve
stavênÿchrodinnÿchdomkû. Pravoustra-
nu ulice zde prezentoval pouze chodník
asleçna Hedvika, která nesla nákup pro
své domácí, kde slouæila. Ajakjsemslí-
bil, buduse nyní vênovat prohlíæeníjiné,
jenotro¿kustar¿í sklenênéfotodesky, po-
‡ízené neznámÿmautoremz mírnê ptaçí
perspektivy. Vlastnêse mitotématickyi ho-
dí, neboƒvtom�çty‡bytovémdvojdomku�
vpravo, tedy na çíslech 8 a10 probíhají
i nyní stavební úpravy, av¿ak obrácenê
neæ tehdy. Na historické fotogra�i, patrnê
kolemroku1920jejiæ �desítka�dokonçe-
naa podlezáclonvoknechi p‡edána, jak
se ‡íká do uæívání. Zatímco çíslo �osm�
se pilnê dokonçuje. Je t‡ebaje¿tê zazdít
vchodové dve‡e, schodi¿tní okno v mezi-
pat‡í atakétou pûdy. Zrovnasemtojedno
�futro� p‡ivezl mistrtruhlá‡nasvémvozí-
ku. Zastavil u kupypískuacihel sloæenÿch
p‡i chodníkuarámuæodná¿í. Musímv¿ak
upozornit, æena mésrovnávacífotogra�ije
stavební materiál uloæenvevelkémkontej-
neru, abynep‡ekáæel provozua nezneçisƒo-
val vozovku. Ato uæje snadvelkÿpokrok,
æe ano?
Tyto dva domy a pak následující tzv.

çinæákybylypostavenyjako majetek mês-
ta. Samoz‡ej mêty první p‡ipravilo mêsto
pro bohat¿í honoraci, tedy uæ i s koupel-
nami a místnûstkouprosluæebnouvedle
kuchynê. Atyt‡i bloky dal¿ích, dnes se
‡íká bytovÿch domû, od çísla 14 po 18
byly p‡ipravenyve standardnímprovede-
ní. Postaviloje mêsto pro st‡ední a niæ¿í
majetkovouvrstvunájemníkû, uætedybez
koupelenasvêtniçekprosluæky. Av¿akk‡iv-
dili bychommêstu, æetyto své standardní

nájemníkynêjakhygienickydiskrimino-
valo, neboƒ tuto vlastní záleæitost plnily
novêvybudovanénedaleké mêstskévano-
véláznê, pop‡ípadê prádelnyvsuterénech
têchto domû, opat‡enélehkÿmi plechovÿ-
mi vanami. Ale nezabíhej me do podrob-
ností aspí¿eoceñmetehdej¿í‡e¿ení stá-
le sloæitêj¿í bytové otázkyve Svitavách.
Uvedenÿ mêstskÿbytovÿfondsvÿmp‡í-
j memz nájemnéhojednakpokrÿval sta-
vební úvêr, poskytnutÿ mêstskouspo‡itel-
nouasouçasnêtaké �nancoval dal¿íjeho
roz¿i‡ování, jako nap‡. na ulici Radimê‡-
skénebodne¿ní Kapitána Nálepkyasa-
moz‡ejmê ‡adu dal¿ích staveb mêstskÿch
bytû.
Jeden dûmjsemale zatímvynechal.

Je to ten uprost‡ed, kterÿje v minulém
popisu spojenjen s odcházející postavou
sluæebné Hedviky. Je tota vÿstavná, na
svoudobuvelice moderní vila, vtzv. �bau-
hausstylu�, která citlivê propojuje nêkte-
rÿmi svÿmi prvkyobatypyzdej¿íchbyto-
vÿch domû. Ato také naznaçuje jejího
majitele, staviteleFranzeCenka, kterÿmêl,
jakse‡íkánasvêdomívêt¿inustavebdomû
a domkûvtéto ulici, alei têchdal¿íchna
tehdej¿ímjiænímp‡edmêstí Svitav. Vilapana
stavitele byla zjedné strany obklopena za-
hradous parkovouúpravouaskleníkem, na
druhéstranêbyloprostranství a p‡íst‡e¿ky
pro skladystavebního materiálu. Taktoto
zdezûstaloostatnê aæ doroku1966- byly
tu sklady podniku Bytového hospodá‡ství
mêstaapakstavební místoproprodejní sa-
moobsluhuJednotypostavenouvroce 1968
místo malé nevyhovující prodejnyvbÿvalé
hospodê�UBlaæíkû�. Jakoprodejna masa
a uzenintu pro zdej¿í slouæí dodnes, jak
mûæete vidêt ze srovnávací fotogra�e. Ale
je¿têjedennávrat k pûvodnífotogra�i, ato
kjejí levé stranê, kteráje na popis velmi
jednoduchá. Vidímejenzatáçejícísechod-
níkv místêdne¿nítra�kya dlouhÿd‡evênÿ

plotzahrad, tehdyje¿têstavebních míst ana
samémkraji opêt tenrohovÿdomekçíslo 7
(dnes 13). Tentokrátjsemtosvésrovnání
mêl p‡ecejen otrochu têæ¿í. Zchodníku
protêj¿ího domu na k‡iæovatce ten zábêr
naprosto nevyhovoval. Pomohla mi v¿ak
náhodav podobê pana majiteletohoto do-
mu, kterÿzrovna p‡ijel na kole avyhovêl
mé æádosti provést zábêrz oknav prvním
poschodí. Dostal jsemse tak do místa
vznikutéstaréfotogra�e, takæe mi uætaro-
hováprodejnanovinatabákuvzábêrune-
p‡ekáæela. Hor¿ítov¿akbylos tímmistrem
‡emeslníkemnesoucímto �futro� - tentu
zkrátkanebyl. Aopêt náhoda. Ulici zaçaly
p‡echázet dêti z mate‡ské ¿kolky ajejich
paní uçitelkyzastavilyprovoz nasilnici,
aby mohly bezpeçnê p‡ejít. No uznejte,
mohl bychsi p‡átlep¿í oæivení srovnávací
fotogra�e?

Milo¿ Vanêk

STÅLÉ EXPOZICE
POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK

Z HISTORIE PRAÇEK
SVITAVSKÅZASTAVENï

OSOBNOST OSKARASCHINDLERA
• • • •

V¥STAVY
8. 6. - 31. 8.
AFRIKAZNÅMÅ- NEZNÅMÅ
Vÿstavafotogra�í, trofejí a dokumentû ze
svêtadílu, do kteréhose mnozí z nás nikdy
nepodívají.

Otev‡eno: dennê mimo pondêlí 9-17,
vsobotu9-13 a v nedêli 13-17 hodin
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Víte, kde ve Svitaváchteçe Studenÿ
potok? Asi mnozí ne. Ov¿emtenpravÿp‡í-
tok‡eky Svitavy na Komenského námêstí
v blízkosti hostince �Na Rûæku�je ukon-
çenímp‡ibliænêçty‡kilometrovéhovodní-
ho putování tohoto vÿznamného potoku.
Kudy teçe? To dnes p‡esnê nikdo asi

neví, totiæ vêt¿ina ‡íçního toku se ztrácí
kdesi v podzemísvitavskÿchulicu dêtské-
ho dopravního h‡i¿tê. Ov¿emnebylotomu
tak vædycky. Vdobách, kdy mêsta mêla
svá opevnêní s mêstskÿmi p‡íkopy, tyto
bylynapájenyvodouz vodníhozdrojev blíz-
kosti mêsta. AStudenÿ potok byl právê
tímpotokem, kterÿzaji¿ƒoval voduaobra-
nu celé severní çásti mêstského p‡íkopu.
Vdruhé polovinê 19. století do¿lo kza-
vezenítêchto p‡íkopûatímz‡ejmêk p‡e-
klenutí a ukrytí potoka do svitavského
podzemí.
Pokusme se orekonstrukci �podzem-

ního� putovánítohotopotoka. Podotÿkám,
æesejednáopravduorekonstrukci, jelikoæ
p‡esnÿtokjsemzatímnezjistil. Jakjsem
jiæ napsal, u dopravního h‡i¿tê na Sokolov-
skéulicijevodasvedenadopodzemí, pro-
tékápodulicemi Riegrovoua Milady Ho-
rákové k po¿tê. Zde v minulosti existoval
most p‡es potok, jehoæ vodase vlévala do
severního mêstského p‡íkopuv místê Wol-
kerovy aleje. Vblízkosti ulice Pod Vêæí
bylodal¿í p‡emostêní potokabuâmostem,
nebolávkouk �brance�, kteráse nacháze-
la vtêchto místech a umoæñovala spojení
centra mêsta se severnímp‡edmêstím.
Vblízkosti velkoobchodu Qantalze p‡ed-
pokládat levÿp‡ítok dal¿ího potoka, jeæ
v minulosti tvo‡il vodní plochu v místech
budov bÿvalého Okresního ú‡adu.

Nyní se pokusme najít pramen Stu-
deného potoka. Na mapê z 18. století lze
vysledovat, æe pramense nacházel vJa-
vorníkuv blízkosti hostince�UJelena�.
Dnes mûæemep‡edev¿ímvjarníchmêsících

Putovánípo ‡ece Svitavê - V

generálního¿tábuHelmutvonMoltkeaprav-
dêpodobnê v nich oslavoval vítêzství nad
spojenÿmirakousko-saskÿmi sborypobitvê
u Hradce Králové. Osamotné vile, která
stála v p‡ekrásnémparçíkus umêloujes-
kyní aromantickÿmi z‡íceninami, nevím
bohuæel nic. Tedy tak‡ka nic. Snadjed-
nou, aæ se budu prohrabovat zaæloutlÿmi
stavebními plányvarchivuv Litomy¿li, vám
‡eknuvíc.
Pro dne¿ní fotogra�i jsemsi za¿el na

druhÿkonec mêsta, do míst, kde bylo hníz-
di¿tê dravÿchptákûtrhaçûazobákono¿û.

Pamatujetesi zábradlí naschodi¿ti z mi-
nuléLucerny? Mnozíz vásjejistêpoznali,
i kdyæ fotogra�e byla o‡íznutá a malinko
retu¿ovaná. Proty, kdo setopí v nejistotê
a nesmêle tápou abloudí s papíremvruce
po mêstê a hledají p‡íslu¿néschody, mám
‡e¿ení. Potomtoschodi¿ti cvakalyjezdec-
ké podpatky Ettlovicrodinyajejichsluæeb-
nictva. Jeto schodi¿tê do budovy nêkdej-
¿íhookresníhoú‡adu, tedydo míst bÿvalÿch
Sponerovÿchdomûapotédorezidencevlast-
níkûtovárny brat‡í Ettlû. Domy si vybral
k noclehuvroce 1866náçelníkpruského

Takové obyçejné vêci

najít pramennou oblast vokolníchloukách
�Schindlerova háje� v nadmo‡ské vÿ¿ce
460 metrû. Pûvodní toky byly zcelajistê
v prûbêhustoletí nêkolikrát zmênêny asve-
deny do potrubí.
Nakonci 18. století,jaknámprozrazu-

je mapaJosefskéhovojenského mapování,
se natomto potokunacházelasoustavat‡í
rybníkûvlevoodsilnicevedoucí ze Svitav
do Litomy¿le. Z‡ej mê sejednalo o mêlké
rybníky dosahující hloubky kolem150aæ
200cm. Hráz prvníhorybníkabylavyuæi-
ta prostavbupolní cestyodboçující vlevo
zestátní silniceavedoucí kekótê Nastrá-
ni. Hráz druhéhorybníkabylaopêt vyuæita
p‡i stavbêæelezniçnítrati Svitavy- Poliçka,
zprovoznênévroce 1896. T‡etí a poslední
hráz se námdochovalatémê‡ neporu¿ena
do dne¿ní doby. Ov¿emsi asi mnohÿ ani
neuvêdomí, æe se jednalo o hráz rybníka
nacházejícího se v blízkosti zahrádká‡ské
osady mezi ulicemi Majakovského a Bulhar-
skou. Délkadochovanéhrázeje145 metrû
s postupnê se zuæujícímtvaremkseveru.
Vnej¿ir¿ím bodê mê‡í 950 cm avÿ¿ka
hráze oproti okolní krajinêje 200cm. Hráz
byla v minulosti prokopána, aby mohl tudy
protékat Studenÿ potok s ¿í‡kou 200 cm

ahloubkou40cmnab‡ezíchzarostlÿmrá-
kosemobecnÿm.
Jakÿbyl vÿznamtétosoustavyrybníkû?

Snadprávêobrannÿ, regulovánímprûtoku
protékající vodyse dala ovlivñovat hladi-
na vodyv mêstskémp‡íkopu, jistê svoji
funkci sehrályp‡i chovurybazavlaæování
okolních polí.
Moæná se ptáte, jak sejmenovaly ony

rybníky? Trochu námpomûæe kniha bÿ-
valého svitavského starosty Carla Licka,
kterÿuvádí v okolí �¢ibeniçníholesa�tzv.
�¢ibeniçní rybník� Galgenteich vletech
1548 a 1559 av blízkosti dal¿í �Selskÿ
rybník�- Bauernteich. Jménot‡etíhoryb-
níkuse námdo dne¿ních dobz‡ej mê ne-
dochovalo. O¢ibeniçnímrybníku çteme
dal¿í zprávu kroku 1715. Kdy zanikly?
Snadvprûbêhu18. a první poloviny19. sto-
letí.
Studenÿ potok tedy protéká na okraji

zahrádká‡ské kolonie. Jedinálávkap‡e-
mosƒující tok potoka se nachází na cestê
vedoucí kolemareálugymnáziaasmê‡ují-
cí na Gorkého ulici. Je ¿kodou, æe nêkte‡í
spoluobçané si spletli potokse skládkou
domovního odpadu.
Dal¿íotázkoujesamotnÿnázev�Studenÿ

potok�, kterÿseobjevuje aæ nanovodobÿch
mapáchaojeho pûvodu není nic známo.

Jan Richtr

Po nichdostala ulicejméno. Neboto bylo
jinak? Asi ano, ale vy bysteto mêli p‡íli¿
lehké. -rf-

Studenÿ potok

Hrázrybníka uzahrádká‡skékolonie na ulici Majakovského.
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jit‡ila hladinu nadále, národnostní spory
bylyost‡evy‡izovány. Velkÿvlivnastudent-
stvo mêl velkÿ germanista August Sauer.
Tenpat‡il k vÿznamnÿmosobnostemvyso-
ké¿kolya praæskéhonêmeckéhokulturní-
hoæivota. Jehoheslo�nêmeçtí studenti do
Prahy!�vedlona Karlo-Ferdinandovêuni-
versitê kjit‡ení. Spinabyljeho poslucha-
çemabrzy se stal oporoujeho seminá‡û.
Získal doktorát �loso�evr. 1892. Nejprve
uçil na benediktinskémgymnáziu v Brou-
movê, v Uniçovêapakv MoravskéT‡ebové.
Totogymnáziumslavilovr. 1903stoletévÿ-
roçí vzniku. VT‡ebové se setkal s Aloisem
Czernÿm, historikemmêsta avznikla dlou-
holetáspolupráce. Nebylytojen Mitteilun-
gen, bylytorûzné kníækyvlastivêdné, které
vydávala atiskla tiskárna v Lan¿krounê.
Tyto knihyjsoutrvalÿmpoklademdosud.
Zde v Moravské T‡ebové se také oæe-

nil. Vzal si nevlastní dceruFranze Peschky
z Opatova. Tímse svémustrÿci je¿tê p‡i-
blíæil. Vr. 1905zaçal uçit v Prazenavino-
hradskémgymnáziu, ale uæ orok pozdêji
p‡echází nanêmeckouuniverzitujakolek-
tor pro slovanskou, zvlá¿tê çeskoulitera-
turu. Abyji p‡iblíæil studentûm, p‡ekládá
sámvÿznamnádílaz çeskést‡edovêkéano-
vêj¿í literatury. Vr. 1909 habilitoval pro
çeskÿjazykastal sesoukromÿmdocentem.
Ale vr. 1908zem‡el náhlejeho strÿc Franz
Peschkave Vídni, tehdybyl ministremze-
mêdêlství rakouské vlády. Poh‡ben byl za
veliké úçasti liduavládníchçinitelûvrod-
némOpatovê. Spinovi p‡ipadly mnohé sta-
rosti o opatovské hospodá‡ství, které se
rozmnoæily, kdyæ zaçalaI. svêtová válka.
SynPeschkûvpadl hnednajejímpoçátku,
a proto se stal Spina poruçníkem malého
dêdicestatku. Pomáhala mujehoenergic-
kátchÿnê, babiçka. Uætehdysedêlilyjeho
zájmyo práci nauniverzitêavzemêdêlství.
Jako by¿el ve¿lépêjíchsvéhostrÿce. Stal
seçinovníkem, nejenzemêdêlcem, bapak
i p‡edsedoustrany Bundder Landwirte.
Konec války arozpad Rakousko-Uherska
avznik Çeskoslovenska proæíval têæce,
ale ne pasivnê. Postavil se proti ‡e¿ení
v Deutsch- Österreich. Vidêl budoucnost
vrámci novéhostátuv historickÿchhrani-
cích. Zdeæili postaletí Çe¿i i Nêmci. P‡i-
klonil se k vÿzvê çeské praæské univerzi-
ty, abyjejí nêmecká çást p‡ijala stávající
situaci. Vté dobê asi vznikla spolupráce
s prof. Janko, známÿmçeskÿmgermanis-
tou. SpinabylstranouBundderLandwirte
zvolen do Parlamentu, tampracoval také
naochranênêmeckÿch¿kol, zvlá¿têst‡ed-
ních. Vr. 1921 sestal dêkanemnêmecké
�loso�ckéfakultya pokud mohl, vênoval
se své profesorské çinnosti. Navázal sty-
kys K‡apkema ¢vehlouvotázce agrární.

Není to tak dávno, cojsemvrozhlase
sly¿ela navræenájména navyznamenání.
Vseznamukandidátûbyloijménodr. Fran-
zeSpiny. Avysoké- ”ádT. G. Masaryka mu
má bÿt udêlenin memoriampo 65letech
odjehoneblahésmrti. Seznamsestavilapar-
lamentní komise.
Kdo byl dr. Franz Spina? Narodil se

5. ‡íjna 1868v obci tehdy napûl çeské,
napûl nêmeckév MêsteçkuTrnávce. Otco-
vi p‡edkovéprÿp‡i¿li z Itálie, kdyæse Mo-
ravskáT‡ebovázabohatéhovelmoæe Ladi-
slavaze Æerotínaodívaladorenesançního
hávu. Ale p‡i¿la katastrofa Bílé hory, ze
socha‡ûsestali zemêdêlci avtomstavuse-
trvali synovépootcíchaædokonce19. století.
Tedyoteczemêdêlecataké‡ezník. Matkapo-
cházelazrychtá‡skéhorodu Peschkûz Opa-
tova u Svitav. Její bratr Franz Peschkabyl
vÿznamnÿmzemêdêlskÿmpracovníkem, po-
slednírok ministremzemêdêlstvívrakouské
vládê. Tentostrÿc mêl nasynovcevelkÿvliv.
Franz Spina chodil do ¿koly ve svém

rodi¿ti, kdesedêli vlavicích Çe¿i i Nêmci,
proto umêl uæ v dêtství obê‡eçi. Zámoæní
rodiçejej poslali do Moravské T‡ebové do
gymnázia. Tamsesetkal sjinÿmFranzem,
Jesseremze Svitav. Oba velicí çtená‡i se
shánêli pokníækáchaçetli a çetli. Vzniklo
p‡átelství na dlouháléta, aç ke konci jej
politické pomêry naru¿ily.
Spinaodmaturoval vr. 1887 a nastou-

pil ve Vídnijednoroçní vojenskousluæbu.
Alebyl v hlavnímmêstê, kdebylauniverzi-
ta, takæevolnÿçasvênoval p‡edná¿kámna
ní. Tamse setkal sejmény Sauer a Masa-
ryk. Po skonçení vojenské povinnosti nezû-
stal ve Vídni, aledal sezapsat napraæskou
nêmeckouuniversitu. Ato na germanisti-
ku, latinu a‡eçtinu. Praha byla vté dobê
velmi ru¿ná, obrozenÿçeskÿnárodsevzmá-
hal. Doba Badenihojazykovÿch na‡ízení

Vyznamenánípro dr. Franze Spinu
Vr. 1926vstoupil do ¢vehlovyvládyjako
jedenze dvou nêmeckÿch ministrû. ¢lo
o ministerstvove‡ejnÿchprací. Ministrem
byl i za Udræala, Malypetrai Hodæi ato
témê‡12let. Nejenjako ministrvnitra, ale
i zdravotnictví a pak ministr bez portfeje.
Situacesezhor¿ilanakonci dvacátÿch

let, kdyzaçínal nacismus, je¿tê více vt‡i-
cátÿchletech. Nacionální strananêmecká
sezaçínáli¿it. Nacismus narûstázvlá¿tê,
kdyæ dochází krostoucí nezamêstnanosti.
Spinûvvolební obvod, toje Poliçsko a Li-
tomy¿lsko, je têæce krizí postiæen, stejnê
jakoSvitavsko. Volbyvr. 1935dopadlypro
Spinu ¿patnê, vyçítali muzde, æe se více
staráozemêdêlskou mládeæ neæ o dêlnic-
kou. To uæ Henlein nazÿvá své Svitavské
dobrÿmi p‡áteli. Spinukdysi novinyZwit-
tauer Nachrichtenvítaly, nyní vítají Hen-
leina, Krebse, Junga a Kaspera. Spina se
snaæíinformovat o situaci státusvé p‡átele
aznámé vcizinê, ale nacismus roste dál.
Toje p‡íçina, proç seroze¿el se svÿmp‡í-
telemod studentskÿchlet, dr. Franzem
JesseremzeSvitav, poslancemzanacionální
stranu. Alei Jesser opou¿tí stranu, kdyæ se
v Nêmeckuzmocnil vlády Hitler. Poslední
Spinovalétajsouplnázklamání. Zvlá¿têdra-
matickÿrok1938. Mnichovnep‡eæil. Zem‡el
vpraæskémsanatoriu17. zá‡í 1938apoh‡-
ben byl ve svémrodnémmêsteçku- Mês-
teçku Trnávce, ve v¿í tichosti. Ani místní
noviny Schönhengster Zeitung, ani Zwit-
tauer Nachrichtennep‡ineslyojehoskonu
æádnouzprávu. Jenvjednompraæskémlistê
seobjevilakratiçkázpráviçka. Takode¿elze
svêtajedenz çestnÿchobçanûtohotostátu.
Dostane-li se mu vyznamenání, nemys-

lím, æesitonezaslouæí- nikdynacistounebyl,
právê naopak. Drahomíra ¢ustrová

Dr. Franz Spina

Dr. FranzJesser
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Pátek 11. çervence 20:00 hod.
Lánskázahrada
Divokej Bill
Koncert osmiçlenné kapely, která hraje
keltskÿrock. PokoncertêÇeskoslovenská
videodiskotéka.
Vp‡ípadê nep‡íznivého poçasí se koncert
konáv Bílémdomê.
Vstupné: v p‡edprodeji (Informaçní cent-
rumSvitavy) 100,- Kç, na místê 140,- Kç

Nedêle 13. çervence 14:00 hod.
Námêstí Míru- ufontány
Promenádní koncert
Hraje Malohanaçka Velké Opatovice
Tradiçní dechováhudbaçítající asi 20çle-
nû. Garantemaz‡izovatelemje MêstoVelké
Opatovice. Kapelanavázalanatradici so-
kolské aorelské hudby, která vznikla na
p‡elomu18. - 19. století ve Velkÿch Opato-
vicích. Pûsobí ahraji vregionu Malé Hané,
je vyuæívánarûznÿmspolky asdruæeními
p‡i p‡íleæitosti jejichakcí avÿroçí.
Kapelníkemje Jaroslav Dokoupil a Petr
K‡ivinka, zpêvákyVêra Koña‡íková, Fran-
ti¿ek Ondráçek.

Sobota 26. çervence 20:00 hod.
Lánskázahrada
Benátská noc
Zábava pro v¿echnygenerace.
Vstupné: 20,- Kç, po 20. hodinê 40,- Kç

Nedêle 27. çervence 14:00 hod.
Námêstí Míru- ufontány
Promenádní koncert
Hraje: Svitavanka Svitavy
Jedinákapelavesvitavskémregionu, kte-
rábez p‡eru¿ení pûsobí odroku1953. Nej-
vícesezdeuplatñovalvlivJanaNevêçného,
Vítêzslava Veselého aJaroslava Dvo‡áka.

Nedêle 10. srpna 14:00 hod.
Námêstí Míru- ufontány
Promenádní koncert
Hraje: Petru¿ka MoravskáChrastová
První dochovanázmínka o kapeleje z ro-
ku 1886, ato podnázvemdechováhudba
Chrastavec, vroce1950jekapelap‡ejme-
novánanadechovouhudbuZávodníhoklu-
buVitkaBrnênecav devadesátÿchletech
dostává název Petru¿ka. Vsouçasné dobê
pûsobí podObecnímú‡ademBrnênec. Ka-
pelníkemje Ji‡í Procházka a umêleckÿm
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vedoucímZdenêkDvo‡ák. Zpívají LídaHa-
nychová, Hana K‡ivánkováaIvo ”ádek.

Sobota 16. srpna 20:00 hod.
Lánskázahrada
Dozvuky Benátské noci
Zábava pro v¿echnygenerace
Vstupné: 20,- Kç, po 20. hodinê 40,- Kç
Podrobnéinformacenaplakátovacíchplo-
chách

Pátek22. srpna 20:00 hod.
Lánskázahrada
Ready Kirken
Pardubická kapela, která vznikla poçát-
kemroku1996, mázásadu, co nejvíc hrát
æivê �pops lidskoutvá‡í�.
Vp‡ípadê nep‡íznivého poçasí se koncert
konáv Bílémdomê.
Vstupné: v p‡edprodeji (Informaçní cent-
rumSvitavy) 100,- Kç, na místê 130,- Kç
Podrobnéinformacenaplakátovacíchplo-
chách.

Nedêle 24. srpna 14:00 hod.
ParkJana Palacha
Velká divadelní show
Dramatická¿koliçka a hosté

Nedêle 31. srpna 14:00 hod.
Námêstí Míru- ufontány
Promenádní koncert
Hraje JeviçankaJevíçko
Kapelahrajeodroku1994p‡edev¿ímvob-
lasti Moravskot‡ebovskaaJevíçska, kapel-
níkemjeEduard Mlateçek, umêleckÿmve-
doucímPetr Pávek.
S kapelouzpívají Jarka Pazdírková, Vlasta
Krejçíková a Miroslav Çernÿ.

ReadyKirken

Svitavanka
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Çtvrtek4. zá‡í 20:00 hod.
Námêstí Míru- u¿koly
Yo Yo band - koncert

Pátek5. zá‡í 20:00 hod.
Námêstí Míru- u¿koly
TAM- TAMOrchestra - koncert
21:00 hod.
Divadlo Continuo Çeské Budêjovice:
Mortyjátr - divadlo

Sobota 6. zá‡í
Námêstí Míru- u¿koly
Slavnost dechovÿchhudeb
10:00- 10:20hod. Prûvod mêstemsvitav-

skÿch dechovek
10:30hod. Slavnostní zahájení
10:35- 11:00hod. Çty‡lístek Svitavy
11:05- 12:00hod. Bor¿içanka Bor¿ice
12:05- 12:30hod. Svitavanka Svitavy
12:35- 13:30hod. Rolland muzika
13:30- 14:00hod. p‡estávka
14:00- 14:30hod. Astra Svitavy
14:35- 15: 10hod. Petru¿ka M. Chrastová
15: 15- 16:30hod. ¢ohajka Dolní Bojano-

vice
16:35- 17:00hod. Svitavská dvanáctka

Sobota 6. zá‡í 15:00 hod.
Mêstské muzeum
KeramikaJi‡ího Dudycha
- vernisáæ vÿstavy

7. zá‡í
Pouƒ ke sv. Jiljí

Divadla ufontány
10:00hod. Malé divadélko Praha:

OÇervené Karkulce
11:00hod. Divadlo KvelbÇ. Budêjovice:

Chodníkovej ¿pektákl
12:00hod. Malé divadélko Praha:

Posvícení v Hudlicích
13:00hod. Divadlo KvelbÇ. Budêjovice:

Kavkazské pohádky
14:00hod. Malé divadélko Praha:

OÇervené Karkulce
15:00hod. Divadlo KvelbÇ. Budêjovice:

Kavkazské pohádky
16:00hod. Malé divadélko Praha:

Posvícení v Hudlicích
17:00hod. Divadlo KvelbÇ. Budêjovice:

Chodníkovej ¿pektákl

Muziky u¿koly
9:30hod. Vespol
10:30hod. Kapky Çervená Voda
11:00hod. BACHTAVE¢AVE
12:00hod. IRMASvitavy
13:00hod. Trstenickástezka
14:00hod. Big Band ZU¢ Svitavy

15:00hod. Do vêtru Svitavy
16:00hod. Kowalski Svitavy
17:00hod. Toçkolotoç Svitavy

Uradnice
10:00hod. Kouzla açáryJi‡í Krejçí
10:30hod. Cimbálová muzika Ale¿e Smut-

ného a Karel Hegner
11:30hod. ¢ermí‡skodivadelní spoleçnost

Skandália Svitavy
12.00hod. Cimbálová muzika Ale¿e Smut-

ného a Karel Hegner
13:00hod. Showovládání biçe v historic-

kémi westernovémstylu- Pa-
vel Votápek

13:30hod. Kouzla açáryJi‡í Krejçí
14:30hod. ¢ermí‡skodivadelní spoleçnost

Skandália Svitavy
15:00hod. Showovládání biçe v historic-

kémi westernovémstylu- Pa-
vel Votápek

15:30hod. Cimbálová muzika Ale¿e Smut-
ného a Karel Hegner

16:30hod. Kouzla açáryJi‡í Krejçí

19:30 hod. Kostel sv. Jiljí
Slavnostní koncert
up‡íleæitosti Pouti ke sv. Jiljí
Mgr. Franti¿ek Boçek- varhany
Michaela Sedláçková- alt
Du¿an Pávek- trombon

Nedêle 14. zá‡í
Evropskÿ den

kulturního dêdictví
11:00 hod.
Otvírání æidovského h‡bitova
14:00hod. Kostel sv. Jiljí
Vox angelorum- koncert
17:00hod. Nám. Míru u¿koly
Koncert Big BandZU¢

Zmênaprogramuvyhrazena.
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Svitavské letníslavnosti zá‡í
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¿kaje závazná aodhlásit se lzejen
z váænÿchzdravotních dûvodû.
Pravdêpodobnétermínylekcí: 11. 9.,
18. 9., 25. 9., 2. 10., 9. 10., 16. 10. - 1. pro-
dlouæená, 23. 10., 30. 10., 6. 11., 13. 11.,
20. 11. -2. prodlouæená, 27. 11., 4. 12. -vê-
neçek

ST”EDISKO KULTURNïCH
SLUÆEB MëSTASVITAVNABïZï
VE¢KOLNïMROCE2003- 2004

JAZYKOVÉ KURZY
ANGLIÇTINYANëMÇINY
- pro zaçáteçníky
- st‡ednê pokroçilé
- pokroçilé
Rozsah: 60 hodin(30vyuçovacích dvou-
hodin 1 xtÿdnê)
Kurzy se budou konat v Ottendorferovê
domê odzá‡í 2003 do kvêtna 2004.
První schûzka ke kurzûmse uskuteçní
4. zá‡í 2003v 16:00hodinv Ottendorfe-
rovê domê.
Cenaje 1 400,- Kç zacelÿkurz.
Pokud máte otyto kurzy zájem, p‡ihlaste
senatel.: 461 535173- Hana¢vandová
nebo na emailu hana.svandova@kultu-
ra-svitavy. cz

Cimbálová muzikaAle¿e Smutného a Karel
Hegner
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Nedêle 7. zá‡í 2003 19:30 hod.
Kostel sv. Jiljí
Slavnostní koncert
up‡íleæitosti Pouti ke sv. Jiljí
Du¿an Pávek- trombon
Michaela Sedláçková- alt
Mgr. Franti¿ek Boçek- varhany
ZaznískladbyJ. S. Bacha, A. Dvo‡áka, I. Lu-
kaçice, M. Regera.
Vstupné: dobrovolné

Çtvrtek30. ‡íjna 2003
Vladislav Bláha - kytara
Jaromír Zámeçník - akordeon

V. Bláha absolvoval studiumna Konzer-
vato‡i v Brnê u prof. Arno¿ta Sádlíkaa na
Vysoké hudební ¿kole F. Liszta, Weimar,
Nêmecko u prof. Rolanda Zimmera. Své
umêní zdokonalil v mistrovskÿch kursech
u p‡edních svêtovÿch pedagogû ainter-
pretû.
J. Zámeçník absolvoval konzervato‡ aJa-
náçkovuakademii múzickÿchumênív Brnê.
Zúçastnil se mnohadomácíchsoutêæí are-
prezentoval úspê¿nê i vzahraniçí. Lau-
reátemsoutêæe se stal ve francouzském
Cannes, nasvêtovésoutêæi vevenezuelském
Caracasu, v Anglii a v Pa‡íæi, zvítêzil na
soutêæi v Barcelonê. Vsouçasnosti sevênu-
je vedle koncertní çinnosti i pedagogické
práci.

18. listopadu2003
Moravské klavírní trio
a Richard Samek - baryton
Moravskéklavírnítriovzniklovroce1997
ziniciativyçlenû Státní �lharmonie Brno.
Bêhemkrátké dobydosáhl soubor vysoké
interpretaçní úrovnê azaçal pravidelnê
vystupovat na pódiíchv ÇRi vzahraniçí.

Repertoáransamblusaháodosvêdçenÿch
dêl klasického období aæ po skladbysou-
çasnÿchautorû.
Ji‡í Jahoda- housle
Jana Ry¿ánková- klavír
Miroslav Zicha- violoncello

prosinec 2004
Kostel Nav¿tívenní Panny Marie
L'Ambre- Trioduchovníhudby
Mgr. Stella Maris Hrdliçková- soprán
PertrJeníçek- flétna
Hana Kratochvílová- varhany

15. ledna 2004
Jitka Çechová - klavír
PostudiunaPraæskékonzervato‡i (prof. Jan
Novotnÿ) pokraçovalaJitkaÇechovávesvém
hudebnímvzdêlávání naAkademii múzic-
kÿchumêní v Praze(prof. PeterToperczer).
Velkÿ vliv na rozvoj její hudební indivi-
duality mêlapostgraduálnístudiau Eugena
Indjicev Pa‡íæi a Vitali Berzonave Freibur-
gu. Dal¿ízku¿enosti sbíralana mistrovskÿch
kurzech Rudolfa Kehrerave Vÿmaru, Eu-
gena Indjice a Lazara Bermana v Pie¿ƒa-
nech.
Jitka Çechovázískalatitul laureátav‡adê
mezinárodníchsoutêæí (Virtuosi per mu-
sicadi pianofortev ùstí nadLabem1986;
Smetanovskáklavírnísoutêæv Hradci Krá-
lové 1986, 1988, 1990; Chopinovasoutêæ
v MariánskÿchLázních1987, 1989; Mezi-
národní Hummelovaklavírní soutêæ v Bra-
tislavê 1991).

2. února 2004
Virtuózní cembalo
Barbara Maria Willi - cembalo
Ji‡í Bárta- violoncello

b‡ezen2004
Benewitzovo kvarteto
Ji‡í Nêmeçek: 1. housle
¢têpánJeæek: 2. housle
Ji‡í Pinkas: viola
¢têpán Doleæal: violoncello

Bennewitzovokvartetovzniklovroce 1998
v Praze. Jeho çlenovéjsou¿piçkovÿmi in-
strumentalisty nastupující generace. Mají
zaseboucennézku¿enosti z interpretaçních

kurzû i nêkolik ocenêní z mezinárodních
soutêæí. Kvarteto mátu çest nosit j méno
vÿznamného çeského pedagoga ahouslisty.
Antonín Bennewitz byl prvním‡editelem
praæské konzervato‡e. Jeho pedagogickÿ
odkaz pat‡í kzákladnímkamenûmçes-
ké houslové ¿koly. Zjeho æákûjmenujme
alespoñ Otakara ¢evçíka, Franti¿ka Ond-
‡íçka, azvlá¿têpakçlenyslavnéhoÇeské-
hokvarteta- Karla Hofmanna, JosefaSuka
a Oskara Nedbala.

14. dubna 2004
Putovali hudci
Prû‡ez svêtskoutvorbouevropskÿchnáro-
dûv¿echstaletí, çeskáfolklórní tradice
Zuzana Lapçíková- cimbál
Muæské vokální kvarteto QVOX
PetrJulíçek- tenor
Tomá¿ Badura- tenorbaryton
Tomá¿ Krejçí - baryton
Martin ¢ujan- bas

Zaloæenovroce1997studentyJAMUvBrnê.
Ansámblkoncertoval navÿznamnÿchfestiva-
lechv Çeskérepublice(Sasko-çeskÿhudeb-
ní festival, festival Mitte Europa), koncerty
veSRN, ¢panêlsku, Velké Británii. Soubor
spolupracujes M. Hájossyovoua L. Mát-
lem. Repertoárzahrnujeskladbyodrene-
sance aæ po 20. století vçetnê spirituálû,
gospelûaevergreenû60. a 70. let. Vçerv-
nu 2001 vydalo kvarteto novÿ kompaktní
disk�Achvojnavojna�u �rmyARCODI-
VAz dêl Leo¿eJanáçka, Antonína Dvo‡áka,
nêmeckÿchromantikûaj.

duben2004
Koncert v parku
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SezónaKruhup‡átel hudby2003-2004

Vstupnénajednotlivékoncertyçiní 45,- Kç,
slevajeproçlenyKPH, studentyadûchod-
ce 30,- Kç. Zmênaprogramuvyhrazena.
Milovníkûmdobréhudbynabízímeçlenství
v Kruhup‡átel hudby. Kromêslevynav¿ech-
nykoncerty mohouçlenové KPHvyuæít na-
bídky zájezdû na zajímavé hudební akce.
Prûkazka KPHstojí 40,- Kç, bude se pro-
dávatod1. srpna2003vpokladnêkinaVes-
mír kaædÿdenod 17:00do 20:00hodin.
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Svûnêmi p‡ibÿvajícího léta se skoro
musímnutit vzpomenout si nazimní ve-
çery, strávenés hudbouv Ottendorferovê
domê. Urçitê mémusrdci nejbliæ¿í bylo
vystoupení manæelûArda¿evovÿch, vÿbor-
nÿchklavíristû, kte‡í hráli Smetanu.
Uæ jsemletos také sly¿ela koncertnê

hráti jejich maloudcerku, kteráje po ba-
biçce cellistkou.
Takéseda‡ilo mladíkûmz PenguinQuar-

teta, hrají vÿbornê acharismaticky. Ado-
dnes se musímsmát, kdyæsi vzpomenuna
jejich hudebnê- cimrmanovské kompozi-
ce. Tak veselo uæ asi dlouho v Çervené
knihovnê nebude! Jejich hráçské kvality
potvrzuje za‡azení do koncertního cyklu
Çeské �lharmonie na p‡í¿tí rok.
Samoz‡ejmê hráloje¿tê víc ansámblû,

aleto vítetaky. Radêji se podíváme nato,
co bude. Patrnêi p‡í¿tí rok p‡ijedezahra-
niçní muzikant Barbora Willis, kteránacem-
balo doprovodí na¿eho opravdu úæasného
cellistuJi‡ího Bártu, mocsetê¿ím. Usly¿í-
me doufámi cimbál Zuzany Lapçíkové,
patrnê bude i koncert v kostele p‡ed Vá-
noci a nakonecjarní vytrubování v parku.

Kruhp‡átel hudbyvsezónê2002-2003
Rok 2004 - to je magickÿ rok pro

çeskouhudbu. Svávÿroçí mají Dvo‡ák,

PêveckÿsborDALIBORSvitavyvyzpíval
7. çervna na mezinárodní soutêæi Svátky
písní v Olomouci zlatou medaili. Vkonku-
renci smí¿enÿch pêveckÿchsborûz celé-
hosvêtajetovynikající ohodnocení. Svoji
souçasnouúroveñsborpotvrdili vkategorii
církevní hudba, kdezískal medaili st‡íbr-
nou. Atmosférabylavynikající, p‡i soutêæi
p‡irozenê napêtí, jinakp‡átelství avzájem-
ná podporav¿echzúçastnênÿchsborû.

Nêco statistiky: 174 pêveckÿch sborû
z Evropy, Asie i Ameriky, 22 kategorií,
7000 zpêvákû, 4 dny plné zpêvu, hudby,
navázanÿchkontaktû, vzájemného obdivu
a pouçnÿchzku¿eností.
Dal¿í úspêchsklidil PSDaliborveVíd-

ni, kdevystupoval v kvêtnus celoveçer-
nímprogramem. Posluchaçi projevovali
nad¿eníjiæ bêhemkoncertu, poskonçení
se nerozcházeli, sdêlovali si své záæitky,

DALIBOR zvítêzil vmezinárodnísoutêæi pêveckÿch sborû

Smetana, Janáçek a dal¿í çe¿tí skladate-
lé. Myslím, æei námseto poda‡í dûstojnê
oslavit.

Blanka ¢efrnová

a nakonecjsme si s nimi popovídali aza-
zpívali i my. Koncert ocenili i p‡edstavi-
teléradnicev Gerasdorfu, kte‡í celÿveçer
p‡ipravili. Potê¿il nás obdiva uznání pana
starosty, kterÿbyl koncertup‡ítomen, avel-
mi si cenímejeho opêtovného pozvání na
p‡í¿tí rok. Toto nejlépevystihuje pozitivní
hodnocení a úroveñkoncertu.
14. çervna sbor reprezentoval Svitavy

na celostátní p‡ehlídce pêveckÿch sborû
v He‡manovê Mêstci. Vúvodní çásti zda-
‡ilého odpoledne se p‡edstavilo v krat¿ím
vystoupení 11 sborû. Nazávêr si v¿echny
sboryspoleçnêzazpívalykantátu Bed‡icha
Smetany Çeskápíseñ. Spoleçnÿzpêvvíce
neæ 400zpêvákûza doprovodusymfonic-
kéhoorchestrusenesl nejenp‡írodnímdi-
vadlemaparkem, alei okolními ulicemi.
Nároçnou sezónu zakonçí PS Dalibor

celoveçernímkoncertemvpátek27. çervna
v Bílémkostele ve Svitavách. Nasetkání
s Vámi setê¿íme v 19:45 hodin.
Çlenové sboru dêkují za v¿estrannou

podporua �nançní pomocstarostovi mês-
tapanu V. Koukalovi, v¿emçlenûmrady
azastupitelstva Mêsta Svitavy, pracovní-
kûmSt‡ediska kulturních sluæeb av¿em
svÿmsponzorûm, vroce 2003 p‡edev¿ím
paní RNDr. Rûæenê Tomanovéa panu Mi-
roslavu Nekvindovi.
Miroslava Ducháçková

çe rv e ne c - s rpe n 2 003 s t r a na IX
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Bÿvalá Houserovadechovka- nyní pod
názvemSvitavanka- letos oslavuje pade-
sáté vÿroçí svého vzniku. Je tojediná ka-
pelavregionu, kterábez p‡eru¿ení pûsobí
odroku 1953.
Vuplynulÿchletechúçinkovalanastov-

káchvystoupení p‡i koncertech, spole-
çenskÿchudálostech, zájezdechdojinÿch
okresû, absolvovala‡adupobytû mimore-
publiku, kde reprezentovala ná¿ okres.
Vroce 1980bylav po‡aduçeskosloven-
skételevize Veçeryv klubu.
ùroveñ orchestru byla udræovaná pra-

videlnÿmi zkou¿kami pododbornÿmvede-
ním. Vÿraznê se zde uplatñoval vliv Jana
Nevêçného, Vítêzslava Veselého aJaro-
slava Dvo‡áka. Vobdobí kvali�kaçních
soutêæíto bylytakécenné p‡ipomínkyka-
pelníkaposádkovéhudby Hradec Králové
Josefa Mar¿íka. Okvalitní produkci se
obêtavê staral první kapelník Josef Hou-
ser, kterémupat‡í na¿estálé vzpomínky
av‡elÿdík. Jeho nástupcemje Franti¿ek
Hrabal.
Poslánímdechovÿchorchestrûje, æepro-

vází çlovêka celÿæivot. Rovnêæ na¿e ka-
pelaje známáztaneçníchzábav, rûznÿch

Hrajípadesátrokûrodinnÿch událostí, ve‡ejnÿch spoleçen-
skÿch akcí ataké z úçasti p‡i louçení na
poslední cestê.
Je bêæná praxe, æe muzikanti se v p‡í-

padê nutnosti vsouborech vzájemnê za-
stupují. Na¿í Svitavance pomáhají hráçi ze
Svitavské dvanáctky, kteráletos v b‡eznu

na slavnostnímkoncertê oslavila 20let
svéhotrvání. Srdeçnêjimblahop‡ejeme
a dêkujeme.
Letosjetotedy50let, kdyna¿ekape-

la zaçala hrát. Má své stálé posluchaçe
a p‡íznivce. Jejich p‡átelství je pro nás
velkÿmpovzbuzenímdo dal¿í çinnosti
a myjimslibujeme, æe udêláme v¿echno,
abychomje nezklamali.

Çlenové Svitavanky
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Mêstská knihovna ve Svitavách bude od
1. 7. 2003 do 3. 8. 2003 z technickÿch
dûvodû(malování, vÿmênapodlahové kry-
tiny) uzav‡ena. Lhûta vracení knih bude
otuto dobuprodlouæena.

Pûjçování vsrpnu: (od 4. 8. 2003)
Dêtské oddêlení:

PO 13- 17 hod.
ùT 9- 12 hod.
ST 13- 17 hod.
ÇT zav‡eno
PÅ 9- 12 hod.

Oddêlení pro dospêlé:
PO- ST 9- 17 hod.
ÇT zav‡eno
PÅ 9- 17 hod.
SO zav‡eno

Máchova alej ç. 1, 568 02 Svitavy
tel. 461 533 295, fax: 461 514 715

www.booksy.cz
e-mail: knihovna@booksy.cz

Benefiçníkoncertpro Masarykûv
onkologickÿústavvBrnê:

koncertNadêje
8. 8. 2003 od 19:00 hod.
Evangelickÿ kostel, Svitavská ulice - na-
proti nemocnici v Moravské T‡ebové
a 9.8.2003 od 19:00 hod.
vsynagóze vJevíçku(kousekodnámêstí
- smêr M. T‡ebová)
Koncert Josefa Klíçe
- známého violoncellisty a doprovodu.

Sluæbypro slabozraké
a nevidomé

Moænánevíte, æe knihovnaposkytuje
takéspeciální sluæbyslabozrakÿmanevi-
domÿm. Ve svémfondu má nahrávky dêl
klasikûi zábavnéliteraturyçeskÿchaza-
hraniçních autorû na kazetách, které si
mohoupûjçovat pouzetito handicapovaní
uæivatelé. Staçí potvrzení oçního léka‡e
nebo poboçky SONS.
Kromêtoho mají k dispozici poçítaçp‡i-

pojenÿnaInternet, kterÿjimvyhledanÿtext
p‡evádí dozvukové podoby. Díkyspeciál-
nímu programovému vybavení si mohou
zvêt¿it písmoaçíst pronêjinak¿patnêçi-
telné dokumenty.
Tytosluæbyjsousamoz‡ejmêbezplatné.



Ç E RVE NE C
1. ùt 19:30 hod.
X Men2 USA2003
Dal¿í p‡íbêhságy... P‡i¿el ças, kdyseodli¿ní
musí spojit. Jsoudal¿ímçlánkemvÿvojové-
ho‡etêzce. V¿ichni senarodili sjedineçnou
genetickou mutací.
Reæie: BrianSinger
Vstupné: 55,- Kç titulky 120 min.

2. - 4. St, Çt, Pá 19:30 hod.
Slzyslunce USA2003
Byl cviçen uposlechnout váleçné rozkazy.
Stal se hrdinoutím, æesejimvzep‡el. Bru-
ce Willis v hlavní roli dramatuz váleçné
Nigérie.
Reæie: Antoine Fuqua
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 118 min.

5. - 10. So- Çt 19:30 hod.
Chicago USA, SRN2002
Muzikál o sexu, vraædáchajazzu. ¢est Os-
carû2003. Dvê kabaretní zpêvaçkyz doby
prohibice ve vêzení díkyúkladnÿmvraædám
svÿch partnerû. Renée Zellwegerová, Cat-
herineZeta-Jonesováa RichardGerevhlav-
níchrolích.
Reæie achoreogra�e: Rob Marshall
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 114 min.

11. - 13. Pá, So, Ne 19:30 hod.
Femme Fatale

USA, Francie 2002
Smyslná podvodnice hraje vabank. Akçní
thriller. Vhlavníchrolích: Rebecca Romijn-
-Stamosováa Antonio Banderas
Scéná‡ areæie: Brian De Palma
Vstupné: 50,- Kç od12let titulky 112 min.

12. - 13. So, Ne 17:00 hod.
Pinocchio Itálie 2002
Novézpracování slavné pohádky Carla Col-
lodiho.
Hlavní role, scéná‡ areæie: Roberto Be-
nigni
Vstupné: 55,- Kç dabováno 108 min.

14. - 15. Po, ùt 19:30 hod.
Æábakzulíbání USA2002
I z o¿klivého káçátka se mûæe stát krásná
labuƒ. I z krásného dêvçete se mûæe stát
hnusnÿchlap. Komedie. Vhlavníroli: Rob
Schneider
Reæie: TomBrady
Vstupné: 55,- Kç titulky 101 min.

16. - 17. St, Çt 19:30 hod.
Dûmnaruby USA2003
V¿echno, co on pot‡eboval vêdêt oæivo-
tê, se ona nauçila ve vêzení. Steve Martin
v hlavníroli bláznivékomedie. Setkání bo-
hatého bêlo¿ského právníka açerno¿ské
kriminálnice...
Reæie: AdamShankman
Vstupné: 55,- Kç titulky 105 min.

18. - 20. Pá, So, Ne 19:30 hod.
Nevêrnéhry Novÿ çeskÿ �lm!
¢têstí - ne¿têstí - svatba- manæelství - ne-
vêra- æárlivost - láska. P‡íbêho manæelské
krizi slovenského skladatele açeské kla-
víristky.
Novÿçeskÿ�lmMichaely Pavlátovév hlav-
ní roli se Zuzanou Stvínovou a Peterem
Bedjakem.
Vstupné: 55,- Kç 93 min.

21. - 22. Po, ùt 19:30 hod.
Loâduchû USA, Austrálie 2002
Hranice mezi realitouazáhrobímbylazlo-
mena. Dobrodruænÿ horor. Záchraná‡i na
potápêjící selodi plné duchû... Záchraná‡i
vosidlech starovêkého démona acesta se
mêní v peklo.
Reæie: Steve Beck
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 91 min.

23. - 24. St, Çt 19:30 hod.
Frida USA2002
Celá pravda oæenê. Æivotopisnÿ �lmovy-
nikající mexické malí‡ce Fridê Kahloové
(1907- 1945)
Vtitulní roli: Salma Hayeková
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 123 min.

25. - 27. Pá, So, Ne 19:30 hod.
Milujte
svéhozabijáka USA2003
Çímménêví¿, tímlépespí¿, anebo nêkte-
rÿchvêcechjelep¿í mlçet. Dvojí æivot vra-
ha a baviçe Chucka Barrise. Biogra�cká
�kce. Drama. Filmosciluje mezi komedií,
psychologickÿmp‡íbêhemaklasickou¿pio-
náæní historkou.
Reæie: George Clooney
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 113 min.

28. - 31. Po, ùt, St, Çt 19:30 hod.
The Matrix
- Reloaded USA2003
Neoseznovuvydávádokyberprostoru, aby
se pokusil najít odpovêânaotázku: �Coje
Matrix?� Pokraçování megaúspê¿né sci-�
osvêtê ovládanémpoçítaçi askupinêlidí,
kte‡í se snaæí osvobodit lidstvozezajetíjed-
niçek, nul, harddiskûasoftwarû.
Vhlavní roli: Keanu Reeves
Reæie: Andy Wachowski, Larry Wachowski
Vstupné: 65,- Kç od12let titulky 138 min.

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 602 969 647
ÇERVENEC

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

2. - 4. St, Çt, Pá 20:00hod.
Slzyslunce USA2003
Reæie: Antoine Fuqua
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 118 min.

5. - 10. So- Çt 20:00hod.
Chicago USA, SRN2002
Reæie achoreogra�e: Rob Marshall
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 114 min.

11. - 12. Pá, So 20:00hod.
Femme Fatale

USA, Francie 2002
Scéná‡ areæie: Brian De Palma
Vstupné: 50,- Kç od12let titulky 112 min.

12. So 15:00 hod.
Pinocchio Itálie 2002
Vstupné: 55,- Kç dabováno 108 min.

15. ùt 20:00hod.
Æábakzulíbání USA2002
Reæie: TomBrady
Vstupné: 55,- Kç titulky 101 min.

16. - 17. St, Çt 20:00hod.
Dûmnaruby USA2003
Reæie: AdamShankman
Vstupné: 55,- Kç titulky 105 min.

18. - 19. Pá, So 20:00hod.
Nevêrnéhry Novÿ çeskÿ �lm!
Reæie: Michaela Pavlátová
Vstupné: 55,- Kç 93 min.

22. - 23. ùt, St 20:00hod.
Loâduchû USA, Austrálie 2002
Reæie: Steve Beck
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 91 min.

24. Çt 20:00hod.
Frida USA2002
Vtitulní roli: Salma Hayeková
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 123 min.

25. - 26. Pá, So 20:00hod.
Milujte
svéhozabijáka USA2003
Reæie: George Cooney
Vstupné: 55.- Kç od12let titulky 113 min.

28. - 31. Po, ùt, St, Çt 20:00hod.
The Matrix
- Reloaded USA2003
Reæie: Andy Wachowski, Larry Wachowski
Vstupné: 65,- Kç od12let titulky 138 min.

KINO VESMïRtel.: 461 531 446
Pokladna otev‡ena kaædÿ den17- 20 hod.
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SRPEN
1. - 3. Pá, So, Ne 19:30 hod.
Pupendo ÇR2003
Nováceloveçerní komedieJana H‡ebejkaa Pet-
ra Jarchovského, inspirovaná povídkami Petra
¢abacha Opilé banány.
Bolek Polívka, Eva Holubová, Jaroslav Du¿ek,
Vilma Cibulkováa dal¿í
Vstupné: 60,- Kç 120 min.

4. - 5. Po, ùt 19:30 hod.
Krásnápokojská USA2002
Jennifer Lopezová a Ralph Fiennes v milost-
né komedii. P‡íbêh Popelkyz Manhattanuve
t‡etímtisíciletí...
Reæie: Wayne Wang
Vstupné: 55,- Kç titulky 107 min.

6. St 19:30 hod.
Experiment SRN2000
Myslí¿, æe nato má¿? Psychotrillerpodlesku-
teçné události z roku 1971. Experiment, sle-
dujícílidskéchování vevêzení sezmêní v boj
o p‡eæití...
Reæie: Oliver Hirschbiegel
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 119 min.

7. - 8. Çt, Pá 19:30 hod.
Jakztratit kluka
v 10dnech USA, SRN2003
Jedenz nichlæe, ale vædyckyjetoten druhÿ.
Nejzamilovanêj¿í komedieroku!
Reæie: Donald Petrie
Vstupné: 50,- Kç titulky 116 min.

9. - 10. So, Ne 19:30 hod.
28 dní poté

Nizozemsko, GB, USA2002
Dnyjsouseçteny. 1. den: expozice. 3. den: in-
fekce. 8. den: evakuace. 20. den: devastace.
Postkatastro�ckÿsci-��lm.
Reæie: Danny Boyle
Vstupné: 50,- Kç od 12let titulky 114 min.

11. - 12. Po, ùt 19:30 hod.
Auto Focus - Muæi uprost‡ed
svéhokruhu USA2002
Den bez sexuje promarnênÿ den! Psycholo-
gické drama podle skuteçné události 60. let.
Známÿ herec a moderátor propadá vá¿ni vi-
deave spojení s erotikou...
Reæie: Paul Schrader
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 105 min.

13. - 15. St, Çt, Pá 19:30 hod.
Hulk USA2003
Zajímavápromêna Dr. Bruce Banneravzelené-
hoobravysokého4 metryas dispozicí obrovské
síly. Boj proti zlupodleslavnéhocomicsu. Sci-�.
Reæie: Ang Lee
Vstupné: 55,- Kç titulky

16. - 17. So, Ne 19:30 hod.
Hlubina USA2002
Teror p‡ichází z hlubiny. Váleçnÿsci-�thril-
lerz II. svêtové války. Mise, která mázachrá-
nit britskouléka‡ku, sezmocnítajemnásíla...
Reæie: David N. Twohy
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 105 min.

18. - 19. Po, ùt 19:30 hod.
Identita USA2003
Identitaje tajemství. Identitaje záhada. Iden-
titaje vrah. Uprost‡ed kruté bou‡e se sejde
deset lidí ve zpustlémmotelu... azaçnou po-
stupnê umírat... thriller
Reæie: James Mangold
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 90 min.

20. St 19:30 hod.
Tichÿ Ameriçan

USA, Nêmecko, Austrálie 2001
Oúzemí aæeny se çasto válçí, vyhráváten,
kdo p‡eæije. Dva muæi ajednaæenav Saigonu
azajetí milostnéhotrojúhelníku podle klasiky
Grahama Greenea.
Reæie: Phillip Noyce
Vstupné: 55,- Kç od 12let titulky 101 min.

21. - 22. Çt, Pá 19:30 hod.
JohnnyEnglish GB2003
¢pionáæní komedie. Rowan Atkinson, kterÿ
opustil Mr. Beana, aby se stejnou bravurou
zahrál roli agenta, kterÿzachrañuje britské
království ajeho korunovaçní klenoty.
Reæie: Peter Howitt
Vstupné: 55,- Kç od 12let titulky 85 min.

23. - 24. So, Ne 19:30 hod.
Telefonní budka USA2002
Zvedne¿-li telefon, nesmí¿ zavêsit! Napínavé
drama, poctastarÿmhitchcockovskÿmthrille-
rûm. Collin Farrel ve skvêlé dramatu...
Reæie: Joel Schumacher
Vstupné: 50,- Kç od 12let titulky 81 min.

25. - 27. Po, ùt, St 19:30 hod.
Kameñák ÇR2003
Komedie ZdeñkaTro¿ky. Nep‡etræitá‡adazná-
mÿchaçasto drsnÿchvtipû. V¿e se odehrává
vjihoçeskémmêsteçku Kameñákov.
Vstupné: 50,- Kç od 12let 100 min.

28. - 29. Çt, Pá 19:30 hod.
Kurzsebeovládání USA2003
�Coje hor¿ího neæ ¿ílenství? ¢ílenÿpsychiatr!�
Jack Nicholsona AdamSandler v hlavníchro-
líchbláznivé komedie.
Reæie: Peter Segal
Vstupné: 55,- Kç titulky 106 min.

30. - 31. So, Ne 19:30 hod.
Jádro USA, GB2002
Hrstkastateçnÿch çelí planetární katastrofê
odváænou vÿpravou do st‡edu Zemê. Sci-�
thriller.
Reæie: Jon Amiel
Vstupné: 50,- Kç od 12let titulky 135 min.

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 602 969 647
SRPEN

1 a 3. Páa Ne 20:00 hod.
Pupendo ÇR2003
Vstupné: 60,- Kç 120 min.

2. So
Kinokavárna nehraje

5. ùt 20:00 hod.
Krásnápokojská USA2002
Vstupné: 55,- Kç titulky 107 min.

6. St 20:00 hod.
Experiment SRN2000
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 119 min.

7. - 8. Çt, Pá 20:00 hod.
Jakztratit kluka
v deseti dnech USA, SRN2003
Vstupné: 50,- Kç titulky 116 min.

9. So 20:00 hod.
28 dní poté

Nizozemsko, GB, USA2002
Vstupné: 50,- Kç od 12let titulky 114 min.

12. ùt 20:00 hod.
Auto Focus - Muæi uprost‡ed
svéhokruhu USA2002
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 105 min.

13. - 15. St, Çt, Pá 20:00 hod.
Hulk USA2003
Vstupné: 55,- Kç titulky

16. So 20:00 hod.
Hlubina USA2002
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 105 min.

19. ùt 20:00 hod.
Identita USA2003
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 90 min.

20. St 20:00 hod.
Tichÿ Ameriçan

USA, Nêmecko, Austrálie 2001
Vstupné: 55,- Kç od 12let titulky 101 min.

21. - 22. Çt, Pá 20:00 hod.
JohnnyEnglish GB2003
Vstupné: 55,- Kç od 12let titulky 85 min.

23. So 20:00 hod.
Telefonní budka USA2002
Vstupné: 50,- Kç od 12let titulky 81 min.

26. - 27. ùt, St 20:00 hod.
Kameñák ÇR2003
Vstupné: 50,- Kç od 12let 100 min.

28. srpna- 7. zá‡í
Kinokavárna nehraje


