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Dobrÿden Svitavské letníslavnostiÇtvrtek4. 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
Divadlo Continuo:Mortyjátr
Sobota 6. zá‡í
Slavnost dechovÿchhudeb
Nám. Míru- u¿koly
10:00-10:20hod. Prûvod mêstem
10:30hod. Slavnostní zahájení
10:35-11:00hod. Çty‡lístek Svitavy
11:05-12:00hod. Bor¿içanka Bor¿ice
12:00-13:00hod. Svitavanka Svitavy
14:00-14:30hod. Astra Svitavy
14:35-15: 10hod. Petru¿ka M. Chrastová
15: 15-16:30hod. ¢ohajka D. Bojanovice
16:35-17:00hod. Svitavská dvanáctka

Sobota 6. zá‡í 16:00 hod.
Mêstské muzeumagalerie
KeramikaJi‡ího Dudychy
Vernisáæ vÿstavy

Nedêle 7. zá‡í
Pouƒ ke sv. Jiljí
Muziky u¿koly:
9:30hod. Vespol Dolní ùjezd
10:30hod. Kapky Çervená Voda
11:00hod. Bachta ¢ave Svitavy
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
Divadla ufontány:
10:00hod. OÇervené Karkulce
11:00hod. Chodníkovej ¿pektákl
11:30hod. Bajaja
12:00hod. Posvícení v Hudlicích
13:00hod. Kavkazské pohádky
14:00hod. OÇervené Karkulce
15:00hod. Kavkazské pohádky
16:00hod. Posvícení v Hudlicích
16:30hod. Bajaja
17:00hod. Chodníkovej ¿pektákl

Jenjednouzarokseotevírají pocelé
Evropêzdarmave‡ejnosti dve‡e historic-
kÿchbudov. Dnyevropského dêdic-
tví seslavívceléEvropêjiæodroku1991
podzá¿titou RadyEvropyvædyv polovi-
nêzá‡í av Çeskérepublicese po‡ádají
podgarancí Sdruæení historickÿchsídel
Çech, Moravya Slezska. I letos si mû-
æete ve Svitaváchv nedêli 14. zá‡í
od 13 do 17 hodin v klidu prohléd-
noutinteriéryLangrovyvily, Otten-
dorferova domu a Nadace Josefa
Plívy, novêpakinteriérykostelasv. Jil-
jí, kostelaNav¿tívení P. Mariea kos-
telasv. Josefa. Zdarma mûæete nav¿tí-
vit také vyhlídkuvêæe na kostele na
námêstí aexpozicea vÿstavyv pro-
storáchMêstského muzeaa galerie
ve Svitavách.

Letosjsme pro Vás p‡ipravili na
tento denbohatÿprogram. V11:30ho-
dinbude slavnostnê odhalenpamátník
nanovêupravenémæidovskémh‡bitovê
(odjezdautobusuprove‡ejnostje orga-
nizován od Langrovy vily v 11 hodin),
ve 14 hodinzazpívá náv¿têvníkûmpê-
veckÿsbor VOXANGELORUMvkos-
tele sv. Jiljí a Dnyevropského dêdictví
ukonçí svÿmkoncertem BIG BAND
svitavské ZU¢v 17 hodin na námêstí.

Atak pokud bude pêkné poçasí,
mûæe bÿt ta nedêle 14. zá‡í zajímavÿm
dnem. Strochoukrásy, trochoupouçení
ataké trochou zamy¿lení. Nadtím, co
dokázali na¿i p‡edkové (vtomdobrém
i ¿patném), co námtu po nich zûstalo
(nêkdytakénezûstalo) acoasi odkáæe-
me na¿imdêtemmy?! P‡eji vámdobrÿ
den. Blanka Çuhelová

Uradnice
10:00hod. Kouzla açáryJi‡ího Krejçího
10:30hod. Cimbálová muzika a K. Hegner
11:30hod. SkandáliaSvitavy- ¿erm
12:00hod. Cimbálová muzika a K. Hegner
13:00hod. Showovládání biçe - P. Votápek
13:30hod. Kouzla açáryJi‡ího Krejçího
14:30hod. Skandália Svitavy- ¿erm
15:00hod. Showovládání biçe - P. Votápek
15:30hod. Cimbálová muzika a K. Hegner
16:30hod. Kouzla açáryJi‡ího Krejçího

Mêsteçkoumêleckÿch‡emesel (ufontány)

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

Principál pouti: Mário Kuçera
Zmêna programuvyhrazena.

Nedêle 14. 9.
Evropskÿ den
kulturního dêdictví
11:30 hod. Æidovskÿh‡bitov
Odhalení památníku
14:00 hod. Kostel sv. Jiljí
Vox angelorum- koncert
17:00 hod. Námêstí Míru u¿koly
Big BandZU¢ - koncert
13:00-17:00hod. Zp‡ístupnênébudovy:
Langrova vila, Nadace J. Plívy, Ottendorfe-
rûv dûm, Mêstské muzeum, Kostel sv. Jiljí,
Kostel avêæ Nav¿tívení Panny Marie, Kostel
sv. Josefa
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vÿraznêzhor¿ilozavlády MarieTerezie, kte-
rásvÿmvÿrokem�nevímoæádnémhor¿ím
moruvestátê, neæjetentonárod�jasnêp‡ed-
urçilasvé kroky. Vroce 1744vypovêdêla
v¿echnyÆidyzezemêanicnebylyplatnéin-
tervencepapeæe, emisarûHolandska, Anglie,
DánskaaTurecka. Díkyekonomicképrová-
zanosti Æidûs okolnímsvêtembyl císa‡skÿ
dekretvroce1748zru¿enaÆidébyli vyuæiti
JosefemII. kindustrializaci zemê. Bylazru-
¿ena diskriminaçní na‡ízení aæidovskÿ ná-
rod, stejnêjakojehovíra, bylzrovnoprávnên
s ostatními. Taksestali Æidéloajálními oby-
vateli království ap‡ispêli kekonomickému
i duchovnímurozvoji monarchie.
VsamotnÿchSvitaváchaæ doroku1848

nemámeo Æidechæádnÿchzpráv. Sice vro-
ce 1322povolil JanLucemburskÿolomouc-
kémubiskupovi Konrádovi vlastnitjednoho
Æidalichevního ve Svitavách, Mohelnici
a Vy¿kovê, alezdaskuteçnênêkdove mêstê
sídlil nevíme. Také Carl Lickoæidovskÿch
obyvatelíchnepí¿e, açkolivvyuæíval mnoæ-
ství archivních materiálû. Podle ústnítra-
dice nejstar¿íchçlenûsvitavské æidovské
obcebyloaædoroku1848zakázánoÆidûm,
kte‡í obchodnêp‡ijíædêli doSvitav, ve mês-
têp‡enocovat. Ti pak museli noclehshánêt
vokolníchvsíchçi nap‡edmêstí. Kroku1715
mámedoloæenojménoJakoba Donataz Bos-
kovic, kterÿse stal nájemcempanskévino-
palnyajirchárnyve Çty‡iceti Lánech, jako
majetkuolomouckého biskupa. Proti z‡ízení
vinopalnyajirchárnyprotestovalo mêstoSvi-
tavyaokolní obceavestíænosti z 12. b‡ez-
na1715secísa‡vyzÿval buâkodstranêní
souçasnéhostavu, nebo kvytvo‡ení komi-
se, kterábystíænost mêlap‡ezkoumat. Stíæ-
nost sice byla zamítnuta, ale nep‡átelství
k Donatovi nezûstalobeznásledkû. Açkoliv
se Donatzavázal kplnêní nájemnísmlouvy,
nebylatato po vypr¿ení prodlouæenaajako
novÿnájemce byl ustanoven Mathes Biber-
lez Moravské T‡ebové. Teprvevroce 1817

Kamzmizela stará svitavská p‡íjmení
jakoTicho, Zwinger, Donath, Kanter, Stein,
Beer, Munkçi Klinger?Jakéosudymêli no-
sitelétêchtojmen? Co se skrÿváza názvy
K‡i¿ƒálovánoc, holocaust, kudysechodilo
naulici Tempelgasse, kdeserozkládalLü-
beckerplatz?
Zcelazapomenutyzûstalytroskystarÿch

náhrobkûna Olomoucké ulici. Rozházeny
bezladuleæelyzarostlé bezemakop‡ivami
a nicnenasvêdçovalotomu, æeSvitavykdysi
dávno mêly h‡bitovy dva. Jeden mêstskÿ,
‡ádnêudræovanÿ, atendruhÿ, æidovskÿs po-
dobnÿmosudemjako mêlaostatní posvátná
místa kdekolivjinde. Také nazaæloutlÿch
stránkách mêstské kronikyzmínkyoæidov-
skÿchspoluobçanechchybêjí, açkolivÆidé
dotvá‡eli nezbytnÿkolorit malého mêstaatu
atamzamêstnávalijehoobyvatele, prodávali
jimzboæí asnadpûjçovali i peníze. Jakçes-
ká, taknêmeckáspoleçnost 19. a20. století
bylavzajetí mnohap‡edsudkûapovêr, pod-
le nichæ p‡ijímala çi spí¿e zapovídalalid
hebrejskéhovyznáníadokázalas nímstejnê
dob‡e spolupracovat, takjako se k nêmu
otoçit zády. Pojâmesetedypodívat posto-
páchlidí ve Svitavách, jejichæjménasice
znêjí nêmecky, ale jejich víra byla jiná,
jen ne k‡esƒanská.

Kdyp‡i¿li Æidépoprvédo Çechnevíme.
Nejstar¿í písemnÿdokumentjedatovánlety
903-906a na‡izoval Æidûmp‡icházejícím
na moravské trhy platit clo. Námznámÿ
arabsko-æidovskÿkupecIbrahímibnJakúb
vroce965p‡ipomínáæidovskékupce, kte-
‡í zdeprodávali byzantskéa arabskézboæí.
Nevímeov¿emjednalo-li seo kupcetrvale
zdeusídlené, nebopouze procházející. Aæ na
konci 10. století se objevují zmínky o ku-
peckÿch osadách na praæskémavy¿ehrad-
skémpodhradí. Æesejednalo o kupcezá-
moæné, svêdçí zápis v Kosmovê kronice
kroku1091, kdydo¿lokesporu mezi krá-
lemVratislavemII. ajehobratremKonrá-
dem. Abynedo¿lok bratrovraæednéválce,
bylaVratislavovapozornost obrácenaprá-
vê k praæskÿmÆidûm, kte‡íjsouze v¿ech
národûnejbohat¿í. Kroku1096se docho-
vala zmínka o prvnímpogromu na çeské
Æidy, kdyæjedenz proudûk‡íæovévÿpravy
procházel Çechami. Vroce1215sekonal
IV. lateránskÿkoncil, kterÿrozhodl o úplné
segregaci Æidûap‡ikázaljimnositzvlá¿tní
oznaçení. Æidénesmêli vlastnit pûduaza-
bÿvat se zemêdêlstvíma‡emesly. Museli
æít v uzav‡enÿch mêstskÿchçástechajedi-
nÿmzdrojemobæivy bylo pûjçování penêz
naúrok. Styks k‡esƒanybyl radikálnêome-
zenaintimní stykbyl povaæovánzahrdelní
zloçin. Æidésestalisvêdeckÿmlidemasvou
existencí mêli potvrzovat pravdivost novo-
zákonníchudálostí. Právní postavení Æidû
vçeskÿchzemíchbylo urçenoStatutyJu-
daeorumzroku1254, které defactovytvo‡ily

právní rámec aæ dokonce 18. století. Æidé
se stali p‡ímÿmi poddanÿmi panovníka,
kterÿjimpovoloval obchods penêzi aza-
ji¿ƒoval ochranu. Není sporuotom, æeto
nebylozadarmoaæeæidovskéobce musely
královské komo‡e platit danê av p‡ípadê
pot‡ebyposkytovat pûjçky. Tohozneuæívali
çe¿tí královétím, æeÆidyzajali apropustili
aæ po zaplacení vÿkupného, ru¿ili dluho-
pisyaza VáclavaIV. zaæilopraæskéghetto
nejvêt¿í pogrom, kdyzahynulatémê‡ polo-
vinajehoobyvatel. Koncem15. století bylo
i k‡esƒanûmpovoleno obchodovat s penêzi
a Æidé p‡estávali plnit svou ekonomickou
funkci. Zaçali se proto vênovat tradiçním
mêstskÿm‡emeslûmaobchodu, çímæ kon-
kurovali mêstskÿm‡emeslníkûm. Latentní
nenávist vedlak masovémuvyhánêní Æidû
z mêst a díky oslabení královské moci se
stále více dostávali podpravomoc ¿lechty
a mêst. Taksestalo, æevroce1541 císa‡Fer-
dinandI. vypovêdêl v¿echnyÆidyz çeského
království, nucené stêhování povêt¿inou do
Polskaprobíhalos p‡estávkami následují-
cích20let. Teprvevroce 1567byl povolen
�de�nitivní� návrat. Vbojích mezi çeskÿmi
stavyacísa‡emstáli Æidé nastranêcísa‡e
FerdinandaII., kterÿjimzato povolil volnÿ
pohybpokrálovství, moænostpodnikánív‡e-
meslechazapomocp‡i obranêPrahyp‡ed
¢védyzískali vÿsaduusazovat se kdekoliv
s vÿjimkou báñskÿch mêst. Poçty Æidû byly
sice umêle reguloványzvlá¿tními zákony,
zacísa‡e KarlaVI. se museli sestêhovat do
zvlá¿tních ulic açtvrtí a podlefamiliant-
skéhozákonabylodomovsképrávop‡iznáno
pouzeotcirodinyapojehosmrti nejstar¿ímu
synovi, ostatníse museli vystêhovatzezemê,
alejejichpoçet neustálevzrûstal. Kolemro-
ku 1724 æilo na Moravê na 20 000 Æidû
av Çechách 40 000. Jejich postavení se

Od nepamêti k souçasnosti-XXIII

Svitavskásynagogakolemroku1920.
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se objevilojméno dal¿ího æidovského ná-
jemce MichaelaZeissla. Tenv¿aksi pone-
chal pouzevinopalnuakoæeluænup‡enechal
vroce 1829 Mosesi Rosenzweigovi. Tato
jménajsoutedynejstar¿ími æidovskÿmi p‡í-
j meními ve Svitavách. Matrikyvedené p‡i
katolickÿchfarnostech obsahují æidovská
jménaaæodroku1855. Tehdysezdeobje-
vila Regina Müllerová, pozdêj¿í zápisyjsou
z rokû1858, 1863a postupnêjichp‡ibÿvá.
Æidé semp‡icházeli povêt¿inou z Jevíçka
a Boskovic azabÿvali se maloobchodem.
V60. letech 19. století osob hebrejského
vyznáníp‡ibÿvaloatovedlokzaloæenísboru
Minjan s pronajatou modlitebnou. Vçele
sborustáli DavidaJakob Müllerové. Vro-
ce 1888sesborp‡etvo‡il væidovskouná-
boæenskou obec, která byla pod správou
boskovického rabinátu a vroce 1890 se
osamostatnila. Prvnímpoçinemobce bylo
z‡ízení æidovského h‡bitovana Olomoucké
ulici vroce 1892a nêkolikacharitativních
a humanitárníchinstitucí. Prvnímrabínem
byl vroce 1894 ustanoven Daniel Fink.
Hlavní snahou bylo postavení samostatné
synagogypodleplánûvídeñskéhoarchitekta
ErnstavonGotthilfa. Tabyla27. zá‡í 1902
slavnostnê vysvêcenavzdêlanÿmsvitav-
skÿmrabínemdr. FelixemKanterem, jehoæ
známei z p‡íbêhuOskaraSchindlera, astá-
lanaulici Tempelgassena místêdne¿ního
autobusovéhonádraæí. Svitavskáæidovská
obecpat‡ilaknejmlad¿ímna Moravêaaçko-
livlidí hlásícíchse kæidovské národnosti

bylo málo- vroce 1930pouze20, pakz hle-
diskanáboæenství vroce 1900se kæidovské
ví‡ep‡ihlásilo189avroce1930168lidí.
Ajakÿbyl konecæidovskéobceveSvita-

vách? Nacistické bêsnêní zaçínalo pogro-
memna Æidy s nevinnÿmnázvemK‡i¿ƒá-
lová noc 9. a 10. listopadu 1938. Pogrom
zasáhli Sudety, kde plenêní modlitebenpo-
kraçovaloi následující den. Ve Svitavách
setakstalo 10. listopadu dopoledne, kdy
oddíly policie obklopily synagogu asbor
dobrovolnÿch hasiçûse snaæil zabránit roz-
¿í‡ení plamenû. Celá synagoga vyho‡ela
azniçen byl i æidovskÿ h‡bitov. Nastala
dêsivá dobaválky a holocaustu. Na místê

NEZAPOMEÑTE!
14. 9. - 5. 10. 2003
Mêstské muzeuma galerie, vestibul
Bílého domu
Zatímposlednímprojektemfotoklubu

Art Collegium Frÿdek- Místek je cyklus
�Nezapomeñte!�, kterÿjevytvo‡enzesou-
çasnÿchfotogra�íz koncentraçníhotábora
v Osvêtimi afotogra�í pozûstatkû æidov-
skÿch h‡bitovû.
Historienení mrtvázáleæitost. Jetoob-

dobí, nakterékaædágeneracenavazujeaaç
se tomu nêkdy bráníme, nezbavíme sejí,
nesemesiji vsobê. Aprotoje dobréses ní
seznamovat, p‡emÿ¿let o ní. Není pravda,
æe se çlovêk má dívat pouze do budouc-
nosti. Pohledzpêt námçasto‡ekne mnohé
o svêtê, lidechkolemnás, alehlavnêo nás
samÿch. I protose mêsto Svitavyrozhodlo
pietnêupravitbÿvalÿsvitavskÿh‡bitovaod-
halitvjeho místêpamêtnídeskuminulÿmæi-
dovskÿmobyvatelûmna¿eho mêsta. I proto
jsmeserozhodli p‡itétop‡íleæitosti p‡edsta-
vit Vámkolekci fotogra�í sedmi fotografû,
kte‡í se snaæí ve svémprojektuo umêlecké
ztvárnêní na¿eho souçasného pohledu na
jednu na¿í tragickou historickouetapu.

Fotoklub Art CollegiumFrÿdek- Místek
navazuje navíce neæ ¿edesátiletoutradici
fotogra�cké klubovní çinnosti ve Frÿdku-
- Místkuaokolí. První fotogra�ckÿspolek
vznikl vr. 1941. Vroce 1990se pûvodní
fotoklubpraktickyrozpadl, ale pêt zbÿva-
jícíchçlenûserozhodlo pokraçovat v çin-
nosti azaloæili sdruæení pod názvemArt
Collegium. Postupnê p‡icházeli dal¿í zá-
jemci o vÿtvarnou fotogra�i avsouçasné
dobê máfotoklubkolem20çlenûve vêku
od19do70let. Nejvêt¿í oblibêv klubuse
tê¿í dokumentární fotogra�e, çasto se ob-
jevuje krajina, vÿjimkou není ani portrét
nebo akt.
Vÿstavaosmdesáti fotogra�í sedmi auto-

rûveSvitaváchjerozdêlenadodvouçástí.
Prvníje instalována v prostorách Mêst-
ského muzea agalerie atvo‡íji fotogra�e
pozûstatkûopu¿tênÿchæidovskÿchh‡bitovû.
Míst, která mají úæasnou atmosféru a kde
jiæ dnes, pohrûzách2. svêtovéválky, není
koho poh‡bívat. Druhou çást vÿstavy nalez-
netevevestibulu Bílého domuazachycu-
je momentkyz náv¿têvysouçasníkûv pro-
storáchbÿvalého koncentraçníhotábora
Osvêtim. Fotogra�ez míst, kterábudoujiæ

navædypûsobit dojmemhrûzy, úzkosti ane-
uvê‡itelnosti zlidskÿchosudû, kterésezde
odehrávaly.
Auto‡i projektuse snaæili, aby nebyl

pouhÿmdokumentemjakkoli vÿmluvnÿm,
ale abynástatovÿstavapodnítilakzamy¿-
lení arozhodnutí udêlat v¿e proto, abyse
nêkteré hrûzy historiejiæ nikdy neopako-
valy. Blanka Çuhelová

Pozvánka na vÿstavy

Jaroslav Kupçák: Æidovskéh‡bitovy

synagogyseobjevilonámêstíçkos názvem
Lübeckerplatz, pojmenovanépooddíluwehr-
machtu, kterÿzavelké slávyvpochodoval
10. ‡íjna 1938do Svitav. Æidovskÿ majetek
byl zabaven, arizován, rozkradenapropach-
tován. Svitavskérodiny, pokudseneodstê-
hovaly do ciziny, byly p‡eváæeny do kon-
centraçníchtáborû, p‡edev¿ímdo Terezína
a pak do Osvêtimi, kde navædy zmizely.
I svitavskÿ kroniká‡ vzpomnêl osudû 152
æidovskÿchobyvatel mêsta, z nichæ se ni-
kdo nevrátil. ATerezínská pamêtní kniha
zná spoustujmentêch Svitavskÿch, jejichæ
jméno se stalo çíslemaçíslojménem.

Radoslav Fikejz

K‡i¿ƒálová nocve Svitaváchvroce 1938.
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DÆïNOV¥SVëT
JI”ïHODUDYCHY
6. 9. - 5. 10. 2003
Vernisáæ: sobota 6. zá‡í v 16 hodin,
vzahradê muzeazahraje BIÇbluegras-
sováskupina Litomy¿l
Nenechte se zmást názvemvÿstavy.

Kdyæ setotiæ ‡ekne Ji‡í Dudycha, vêt¿ina
z nás, nav¿têvujícíchobças galerie, si ihned
p‡ipojí - keramika. Ato keramikajemná,
k‡ehká, elegantní, která nejen plní svou
funkci, ale dokáæe bÿt opravdovouozdobou
moderníhointeriéru. Typickÿmznakemje
proni bíláglazurasjemnÿmzlatÿmdeko-
rem.
Ne kaædÿov¿emví, æetêæi¿têmtvorby

Ji‡ího Dudychysevposledníchletechstala
p‡edev¿ímplastika, kterábudetvo‡it p‡eváæ-
nouçást svitavskévÿstavy. VDudychovÿch
plastikáchnacházímesvêtrealityi fantazie,
motivyzesvêtafaunyi milníkûlidstva. Spe-
ci�ckÿmprvkemjeho dêljsouruce. Ruce
Ji‡ího Dudychyvyprávêjí, jsouposelstvím
lidstvuazhmotnênímautorovachápánísvê-
ta. Letmÿdotykrukou�Adamaa Evy�vyjad-
‡ujesouznêní asplynutí du¿í následované
h‡íchem, znázornênÿmsymbolickÿmjabl-
kem. Ruce�Kopernika�vztyçenékehvêz-
dámjakobydosahovalyaæzasvêta nabízely
pomoc nemocnÿm. Natématické vÿstavê
KERAMONO99v Galerii FRONTAv Praze
�Mo‡ev keramice� p‡edstavil vroce 1999
svou�VlnuTsunami�,jejíæ mohutnousílu
a pohybznázorñuje pantomimicky nêkolik
párûrukou.
Ji‡í Dudychaæijev mêstê hudby, vsou-

sední Litomy¿li, atakjep‡irozené, æe mezi
jeho díly najdemei témata hudební, jako
nap‡íklad plastiky �Ukolébavka� a �Pod
taktovkou�, inspirovanéSmetanovouhud-
boua umístênévlitomy¿lskémhoteluZla-
tá hvêzda. Jednouz nejvêt¿íchrealizací
v architektu‡eje zakázka na osm metrû
dlouhÿ cyklus çtrnácti plastik �K‡íæová
cesta� pro novê dokonçenÿ kostel v Bu-
dislavi nedaleko Litomy¿le. Jakovÿrazové
ztvárnêní nenávisti, provázející poslední

STÅLÉ EXPOZICE
POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK

Z HISTORIE PRAÇEK
SVITAVSKÅZASTAVENï

OSOBNOST OSKARASCHINDLERA
• • • •

V¥STAVY
6. 9. - 5. 10.

DÆïNOV¥SVëT
JI”ïHO DUDYCHY

Vÿstavareliéfû, plastika keramikyznámé-
ho litomy¿lského keramika Ji‡ího DUDY-
CHY
Vernisáæ: sobota 6. zá‡í v 16 hodin
Vzahradê muzea zahraje BIÇ bluegras-
sováskupina Litomy¿l

14. 9. - 5. 10.
NEZAPOMEÑTE!

Prostory Mêstského muzea a galerie
a vestibul Bílého domu
Vÿstavafotogra�í fotoklubu Art Collegium
Frÿdek-Místekzachycuje atmosféruopu¿-
tênÿchæidovskÿchh‡bitovûakoncentraçní-
hotáborav Osvêtimi oçimasouçasnÿchlidí.

• • • •

DNYEVROPSKÉHO
DëDICTVï

nedêle 14. zá‡í 2003
11:30 hodin, æidovskÿh‡bitov
Slavnostní odhalení památníkuup‡í-
leæitosti dokonçení pietní úpravy æi-
dovského h‡bitova ve Svitavách
Odjezd na æidovskÿ h‡bitovje pro ve‡ej-
nost organizovánautobusemodbudovy Mù
(Langrovyvily) v 11 hodin

13- 17 hodin
budou pro ve‡ejnost zdarmazp‡ístupnêny
prostoryLangrovyvily, Nadaçníhodo-
muJ. Plívy, Ottendorferova domu,
Mêstského muzea a galerie, kostela
sv. Jiljí, kostela Nav¿tívení P. Marie
i s vêæí a kostelasv. Josefa

14:00 hodin, kostel sv. Jiljí
VOXANGELORUM
Koncert pêveckého sboru

17:00 hodin, Námêstí Míru
BIGBANDZU¢ Svitavy
Koncert

cestu Jeæí¿e, zvolil opêt spojení rûznÿch
tvarûlidskéruky.
Ji‡í Dudychaupo‡ádal odroku1968jiæ

p‡es padesát vÿstavdomai vzahraniçí. Jme-
nujmealespoñvÿstavuvprostoráchIPBvPra-
zes BohdanemKopeckÿm(1996), vJablonci
nad Nisous VladimíremKomárkem(1998),
v Plzni s JosefemLieslerem(2001), zeza-
hraniçníchvÿstavuv Mnichovê, Wroclawi,
Barcelonê, Tokiu, Pa‡íæi a mnohé dal¿í. Je
kmenovÿmvÿtvarníkemGalerieVIVAveZlí-
nê, Galerie KRAUSEve¢vÿcarsku, Galerie
NOSSEKv Nêmeckua mnohajinÿch.
P‡iznámse, æe o vÿstavê ve Svitavách

jsme s Ji‡ímDudychou hovo‡ili jiæ kdy-
si p‡ed patnácti lety. Ças uzrál ajá se
tê¿ím, æejeho keramika potê¿í v nad-
cházejícím podzimu náv¿têvníky na¿ich
vÿstavních síní - ty znalé i ty, kte‡í krásu
keramikyJi‡ího Dudychyobjeví aæ natéto
vÿstavê.

Blanka Çuhelová(s pouæitím
textû PhDr. Jana Kapusty)

Adama Eva

7. zá‡í 8:30 hodin
1. VENDOLSK¥TRH
Odprodej chovatelskÿchp‡ebytkû, vÿ-
stava drobného zví‡ectva. Budou se
opékat ryby, klobásky atoçit Poliçské
pivo.

20. zá‡í 14:00 hodin
VENDOLSKÅDRAKIÅDA
Soutêæ rûznÿch �vzducholetû� v nêkolika
kategoriích - vÿ¿kaletu, nejhezçí drak,
zajímavÿ nápad. Ceny p‡islíbili svitav¿tí
podnikatelé.

Çeskÿsvazchovatelûve Vendolíopêtzaktivizovalsvouçinnost. Po úspê¿nÿchakcíchpro
ve‡ejnost (Den matek, Dêtské odpoledne), které nav¿tívilo i znaçné mnoæství obyvatel
Svitav, p‡ipravují na mêsíczá‡í dal¿í akce, konanév �chovatelnê�ufotbalového h‡i¿tê:

Svitaváci, p‡ijâte doVendolí
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29. ‡íjna 2003
Studio DVAPraha
István Örkény:
KOÇIÇï HRA
Tragikomickÿ p‡íbêh Eræi Orbánové,
kteráse¿armemsobêvlastnímneúnav-
nêbojujeo svouæivotnílásku. P‡íbêh
dvousester, kteréjsousi na mílevzdále-
néadresoui povahou, a p‡estojsousi
nasvêtê nejbliæ¿í. P‡íbêho pot‡ebêlid-
ské blízkosti, tolerance, porozumêní,
sebeúcty. Ale také p‡íbêh lásky, která
rozkvete i na na podzimæivota. Slavná
hramaâarskéhoautoraIstvánaÖrkényho
se opêt objevuje na çeskÿchjevi¿tích,
tentokrát vtitulní roli s paní Milenou
Dvorskou.
Reæie: P. Hartl
Hrají: M. Dvorská, J. Krausová, D. Syslo-
vá, L. Vlasáková, O. Navrátil, M. Zoub-
ková, V. Jiráçkováa R. Trsƒan.

18. listopadu2003
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Moliére:
DONJUAN
Molierovatragikomedie, kterápostupnê
dozrálaodlegendy�donchuánství�khrdi-
novi aodpûrci spoleçnosti, jejíæ zákony
neuznává...
Postava velkého svûdníka æen Dona
JuanaTenoriase promênilaçasemvle-
genduprovokující divadelníkyaroma-
nopisce. Donchuánství se stalo bêænÿm
pojmemoznaçujícímh‡í¿nÿ prostopá¿-
nÿæivot. Ale nejznámêj¿í francouzskÿ
komediograf Moliére ve své h‡e uçinil
z Dona Juana nejen lovce dámskÿch
srdcí, posedléhosexuálníhodobyvate-
le, ale - jak pí¿e reæisérJan Grossman,
�odpûrce spoleçnosti, jejíæ zákony ne-
uznává� ajehoæ �obnaæená amorálnost
jen vyzÿvá na souboj amorálnost skry-
tou, ne nápadnouazahalenoudorou-
cha k‡esƒanské lásky�. Právê z úpravy
velkéhoçeskéhodivadelníkaJana Gross-
mana, kterÿ DonaJuanareæíroval hned
t‡ikrát, vychází hostující reæisér Ivan
Rajmont v p‡ipravovanéinscenaci. Don
Juan se vrací do Klicperova divadla
pojedenadvaceti letech, protoæe prá-
vêprvní Grossmanovonastudování se
odehrálo v Hradci Králové vroce 1982
vtitulní roli s JaroslavemVlachem. Zno-
vuvzk‡í¿ení Grossmanovavidêní Molié-
rovyhryuvádíme vrámci cyklu Velká
tavba.

Vtitulní roli: Filip Richtermoc
Dále hrají: Filip Rajmont, Martina No-
váková, Vlastimil Çanêk, Ji‡í Zapletal,
Tomá¿ Lnêniçka, Hynek Pech, Kamila
Sedlárová, MartinaSouçková, Lubor No-
votnÿ, Jan Mazák, Du¿an H‡ebíçek, Ji‡í
Klepl a David Steigerwald
S pouæitímp‡ekladuJaroslava Koneçné-
hoa Karla KrauseupravilJanGrossman
Reæie: Ivan Rajmont

1. prosince 2003
¢vandovo divadlo na Smíchovê
W. Shakespeare:
BOU”E
Bou‡e- zázraçná, nejfantastiçtêj¿í Sha-
kespearova komedie, jejednouzjeho
vrcholnÿch azároveñ také posledních
her. P‡edpokládáse, æe Bou‡í se Sha-
kespearelouçil s divadlematudíæ doní
vloæil celéhogénia, v¿echnusvouimagi-
naci, v¿echnuláskuk magii slova, magii
herectví, magii jevi¿tê.
Stvo‡il komedii, kterásenajevi¿têstále
vrací a kterou diváci milují, neboƒ v ní
mohou nalézt v¿e, po çemprahnou- lás-
ku, pomstu, zradua nebezpeçí, omamnou
hudbu, çernou a bílou magii, jisk‡ivé
bonmotyacirkusové gagy, ale p‡edev¿ím
vêçnÿ, çarovnÿp‡íbêhotajuplnémostro-
vê, nanêmææijekouzelník, andêl, kráska
azví‡e.
P‡íbêh o stra¿livé bou‡i a podivnÿch
ztroskotancích, mezi nimiæ jsou podlí
zrádci, ¿a¿ci, opilci i nevinné du¿e.
P‡íbêh, najehoæ konci vás çekásvatba,
laskavéusmí‡ení, uzdravení, zkrátkahap-
pyendse v¿ímv¿udy.

s t r a na Vz á‡í 2 003

DIVADELNï ABONENTNï CYKLUS PODZIM 2003
Reæie: Michal Lang
Hrají: Ladislav Frej j.h., Kamil Hal-
bich, Vasil Fridrich, Ivan”ezáç, Robert
Ja¿ków, Karel Pospí¿il j.h., Jaroslav
¢míd, Tomá¿ Pavelka, MartinSitta, Sta-
nislav ¢árskÿ, Klára Pollertová-Tro-
janová, Zdenêk Velen, Veronika Pospí-
¿ilováj.h., VeronikaJankûa dal¿í

5. ledna 2004
Divadlo Petra Bezruçe Ostrava
Tennessee Williams:
SKLENëN¥ZVë”INEC
Hra o problematickémrûstu dvacetile-
tÿch. Oproblémechneúspê¿néhoçlovêka
v nelehké dobê se silnou ajednoduchou
základnísituaci - zoufalÿmpokusemnajít
vhodnoupartii pro senzitivní, invalidní
dívku.
Reæie: Janusz Klimsza
Hudba: Morcheeba, Fat BoySlim, Under-
wold
Hrají: Anna Cónováj.h. (Amanda), Ri-
chardKrajço(Tom), LucieÆáçková(Lau-
ra), Josef Kaluæa(Jim).

Zmênaprogramuvyhrazena

P‡edprodej budezahájen 13. ‡íjna2003.
Stávající abonenti mají moænost vÿmê-
nysvé abonentkyod6. ‡íjna.

V¿echna p‡edstavení se konají v Bílém
domê vædyod 19:30 hodin.

Abonentní vstupenkanacelousezónu
stojí 450,- Kç, vstupné najednotlivá
p‡edstavení çiní 130,- Kç.

Richard Krajçov hlavní roli Sklenênéhozvê‡ince.



s vi t avs kÿ k ul t ur ní k al e n dá‡

Z deníçku porotce...
naLoutká‡skéChrudimi 2003
Çtvrtek3. çervence:
... mûj milÿdeníçku, veçer hrají na¿i!

Vevelikémsále KarlaPippichana52. Lout-
ká‡ské Chrudimi. Na¿i - tedysoubor TLU-
PATLAPADramatické¿koliçkyze Svitav.
HruPastÿ‡kapodlebásnê RobinsonaJef-
ferse Pastÿ‡ka putující k dubnu. Potlesk
velikÿa hezké povídání s kolegyporotci
v noci v Muzeuloutek. Hezké usínání
- Pastÿ‡kajezatímtímnejlep¿ím, conám
Loutká‡skáChrudimletos nabídla. Zatím
.. jep‡edposlední denfestivalu(v¿ezaça-
lo v pondêlí 30. çervna).

Pátek4. çervence:
... mûj milÿdeníçku, kaædédopoledne

rozmlouvá porota se s soubory hrajícími
denp‡ede¿lÿ. Ataksedímepodletní plá¿-
tênoust‡í¿kouas na¿í TLUPOUTLAPou.
Jeto milépovídání, u kteréhosejenusmí-
váma mlçím, neb-jedenz pêti - nejsem

nestrannÿ, alezaujatÿ. Neb mámcosi spo-
leçnéhos onou NA¢ï TLUPOUTLAPou.
Minimálnê mi kaædÿpátekdupounadhla-
vou-jevi¿têdivadlaTrámjestropemmého
kancelá‡skéhokutlochu. Tedy- hezkypoví-
dali mí kolegovésesouborem. Opoda‡ené
práci se dob‡epovídá... veçerjsmesi v Mu-
zeuloutek‡ekli, jakto v¿echno dopadne...
Sobota 5. çervence:
... mûj nejmilej¿í deníçku, je vædycky

smutno, kdyæ nêco hezkého konçí... Jako
t‡eba na schodech divadla Karla Pippi-
cha 52. Loutká‡ská Chrudim.
Rozdávalo se hodnê cen a nejvíc do

Svitav:
Tereze Dvo‡ákovézahereckÿvÿkonvin-
scenaci Pastÿ‡ka.
Karlu¢efrnovi zasvêtelnoureæii areæijní
podíl vinscenaci Pastÿ‡ka.
Janê Mandlové za scéná‡ areæijní podíl
vinscenaci Pastÿ‡ka.
SouboruTLUPATLAPAzainscenaci Pas-
tÿ‡ka.
První místo pro Svitavy! Postup naJi-

ráskûv Hronov- tamse v¿ak nejelo, neb
souborvté dobê byl rozprchlÿnaprázdni-
nách. Dobrouzprávouje, æeTLUPATLAPA
márezervaci naJiráskovê Hronovê2004.
Tak mûj milÿdeníçku, uæ konçím. Jedu

domû.
Cozbÿvá? Snadjen: sev¿í skromností

- vyhrál tennejlep¿í! Ato byli Svitav¿tí!!
Kurña

Vybráno z deníku
bÿvalého porotce Petra Mohra

z á‡í 2 0 03s t r a na VI

Vleto¿nímroce obnovujeme JAZZïÇ-
KOVÅNï- vÿukovoudílnupro mladéjazz-
many. Budesekonato víkendu10. - 12. ‡íjna
v prostorách ZU¢ Svitavy. Chceme navázat
natradiciJazzíçkování, takjakp‡ednêkoli-
kaletyveSvitaváchprobíhalopodorganizaç-
nímzabezpeçením St‡ediska kulturních
sluæeb. Vyuçovat budou opêt renomovaní
jazzoví muzikanti, budujmenovat alespoñ
kytaristuPetraZemanaznáméhoz pûsobe-
nís MilanemSvobodouçi MichalemGerou
nebo baskytaristu Filipa Spáleného, kte-
réhojsme ve Svitavách mohli vidêt asly-
¿et s ASPM. Aje¿tê co budeme vyuçovat:
kytaruelektrickoui akustickou, basovouky-
taru, bicí nástroje, piano, zpêv, saxofon, trub-
ku, flétnu. Æáci se budou vênovat zvládnutí
techniky hry na svûj nástroj ataké nácviku
doprovodné hry aimprovizace. Souçástí
vÿuky budou také veçerní jamsessiony
- improvizované hraní - které budou pro-
bíhat v p‡ízemí v Çervené knihovnê a na
kterÿchsi úçastníci dílny mohouzahrát se

svÿmi pedagogy. Poçítámesezamê‡enímvÿ-
uky na ¿irokou oblast jazzové a bluesové
hudby, p‡ihlásit setedy mohoui ti, kdose
necítí bÿt zrovna pravovêrnÿmi jazzmany.
Koneckoncûi jájsemp‡edletyzaçínal prá-
vênaJazzíçkování arozhodl setenkrát, æe
se budu vênovatjazzové hudbê a‡ízením
okolnostíteâveduhudební¿koluCOMETO
JAMzamê‡enounavÿukurockovéajazzové
hudby(www.cometojam.cz).

Jirka Pe¿a

Jazzíçkováníopêtve Svitavách

Po‡ad pro ¿koly
22. - 23. zá‡í 2003v8:30a 10:15hod.
Divadlo Trám
Divadlo Matêje Kopeckého Praha:
Vyprávêní starého stromu
Poetickÿp‡íbêhpodleknihyHaló, Jácíçku!
Délka p‡edstavení 50 minut
Vstupné20,- Kçprodojíædêjící ¿koly15,- Kç.
Urçeno pro M¢a 1. - 2. t‡ídy Z¢.

ST”EDISKO KULTURNïCH
SLUÆEB MëSTASVITAVNABïZï
VE¢KOLNïMROCE2003- 2004

JAZYKOVÉ KURZY
ANGLIÇTINYANëMÇINY
- pro zaçáteçníky
- st‡ednê pokroçilé
- pokroçilé
Rozsah: 60 hodin(30 vyuçovacích 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
se natel. 461 535 173- Hana¢vandová
nebo na emailu hana.svandova@kultu-
ra-svitavy. cz

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!
Nauçítesezákladûmstandardních, latin-
sko-americkÿch, dæezovÿch, diskotékovÿch
tancûataneçnímhrám. Pánové, Vásodváæ-
nÿchje stále málo. Nenechte dámyçekat,
p‡ijâtesep‡ihlásit a proæít sijedineçnéta-
neçní, na které se vzpomíná.

Kurzytance
pro star¿ía pokroçilé

4základnílekcepo3vyuçovacíchhodinách
a 1 vêneçek. Kurzybudouprobíhatvsobo-
tu vtermínech: 6. 9., 13. 9., 20. 9., 27. 9.
a 4. 10. (vêneçek) 2003.
Podmínkou pro otev‡ení kaædého kurzuje
nejménê20párû! Pokudbysenaplnilyoba
kurzy, zaçátkylekcí byvypadalytakto:
prozaçáteçníkyod17:00do19:30hodin
pro pokroçilé od20:00do 22:30 hodin
Vopaçnémp‡ípadê byspoleçnÿkurz zaçí-
nal v 19:00 hodin.
Tançit budete ve velkémsále Bílého domu
ve Svitavách.
Taneçními Vás povedoutaneçní mist‡i Arno
a Hana Raabovi z Hradce Králové.
P‡ihlásit se mohoujenpáry.
Cenacelého kurzu pro 1 párje 800,- Kç.
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Ve dnech 17. - 20. çervence probêhl
v Katalánsku21. FestivalInternacional de
Música de Cantonigrós, jehoæ se zúçast-
nilo 50 sborû ataneçních souborû z 29
zemíceléhosvêta, mj. z Venezuely, Indie,
USA... Çeskourepublikuzdereprezento-
valydvasbory- svitavskÿIuventus alibe-
reckÿSeveráçek.
Soutêæ probíhalav mêsteçkuCantoni-

grós,jeæleæí nedalekoBarcelony, hlavního
mêsta Katalánska. Tento regionje sou-
çástí ¢panêlska, ale sami Katalánci se
povaæují za samostatnÿ národ s vlastním
jazykema¿panêl¿tinaje pro nêjazykem
cizím. Festivalovÿmi jazyky byly proto
vprvní ‡adê katalán¿tina a dále ¿panêl-
¿tinaaangliçtina. Obyvatelé Cantonigrós
jsounasvûj festival pat‡içnêhrdí, o çemæ
svêdçí mj. to, æe celé çty‡i dny snímala
festivalovÿ program¿panêlská ve‡ejno-
právní televize.
Iuventus se pod vedenímsbormist-

rynêdr. VêryBure¿ovépochopitelnêna
soutêæ dûkladnêp‡ipravoval. Kromêbêæ-
néhozkou¿ení absolvovali çlenové sboru
hodinyhlasové vÿchovys dr. Alenou Ti-
chou, Ph. D. arovnêæ�rychlokurs�katalán-
¿tiny, neboƒ jedna z povinnÿch skladeb
bylaprávê vtomtojazyce.
Nutnopodotknout, æenev¿echnypod-

mínky byly, zejména pro nás St‡edoevro-
pany, ideální. První, co kaædÿnáv¿têvník
Katalánskapocítí navlastní kûæi,jevyso-
ká vlhkost vzduchu. Ve spojení s letními
teplotami, kterése¿plhalynad35stupñû
ve stínu, bylo odpoçátkujasné, æe podat
kvalitní vÿkonbude chtít znaçnou dávku
soust‡edêní asebekáznê.

Iuventus se p‡edstavil hned po p‡í-
jezdunaslavnostnímzahajovacímkon-
certuvÿbêremzesvéhorepertoáru. Pak
následovalo p‡ijetí zástupcûsboruupre-
zidentafestivaluJosepa. M. Bousquetse
vjeho rezidenci. První soutêæní den byl
vyhrazenkategorii smí¿enésbory. Pohled
nasoutêæní listinuvêruneskÿtal dûvod
koptimismu- mnohéze 16soutêæících
sborûneslyp‡ívlastekakademickÿ, roz-
hlasovÿnebo�lharmonickÿ. Aprávêpro-
top‡ineslzisk3. místasvitavskémusboru
pot‡ebnou dávkusebevêdomí a nadêje
prodal¿í den. Naprogramubylakategorie
lidovápíseñ,jeæbylaobsazenak dokonce
dvaceti sbory. Vêt¿inaz nichse p‡edsta-
vila v národních krojích, Iuventus vsadil
naintonaçní arytmickoup‡esnost, æivÿ
p‡ednes aúsmêvvetvá‡ích. Otom, æeto
bylasprávnávolba, svêdçí ústníi bodové
ohodnocení mezinárodní poroty a hlavnê
2. místo, jeæ si svitav¿tí z této kategorie
odnesli. První místozískal Filharmonickÿ
mládeænickÿsbor Taipei z Tchaj-wanu.
Dobrÿmzvykemtohotokatalánskéhofes-
tivaluje, æe se medailisté vjednotlivÿch
kategoriích navzájemzvou nafestivaly,
jeæ sami po‡ádají. Iuventus takzískal od
porotcûi odjednotlivÿchsborûpozvánky
nafestivaly v ”ecku, Polsku, Estonsku
çi právê naTchaj-wanu. Jedenz porotcû,
¢panêl Carles Gumí Prat, dokonce vêno-
valsvitavskémusborusvouvlastnískladbu
Ave Mariajakovÿraz p‡átelství aobdivu.
Zazmínkustojí i mimosoutêæní prog-

ram. V¿ichni úçastníci festivalubyli ubyto-
váni vrodinách, coæ bylaskvêláp‡íleæitost,
jak poznat æivot a mentalitu Kataláncû.

Dvêmedailepro IuventusSvitavyStejnêjakoostatníjiæní národyjsoui Kata-
lánci nesmírnê pohostinní, vlídní auznalí.
Na poçest st‡íbra, které Iuventus získal,
uspo‡ádali hostitelézahradnípártyspoje-
nous koncertem.
Katalánsko nabízí svÿmnáv¿têvníkûm

krásyp‡írodníi kulturní a bylaby¿koda
pominout ty nejdûleæitêj¿í. Samotné dê-
ji¿tê festivalu se nacházelo vsrdci hor,
které skÿtaly úchvatnÿ pohled na bez-
poçet kañonû, ‡íçek a h‡ebenû. Na po-
dobnémmístê, na vysoké rozloæité ho‡e,
se nachází ijedno z nejznámêj¿ích evrop-
skÿchpoutních míst- klá¿ter Montserrat.
Ado t‡etice je t‡eba zmínit Barcelonu
- metropoli Katalánska, spojenousejmé-
nemarchitektaavÿtvarníkaAntonia Gau-
dího, jehoæ bizarní domy, p‡ipomínající
spí¿ep‡írodní útvaryneælidskouarchitek-
turu, nemohouujít okuæádného náv¿têv-
níka.
Závêremnezbÿváneæ podêkovat v¿em,

kte‡í p‡ispêli ktak úspê¿né reprezentaci
mêsta Svitavyi celé Çeské republiky ve
¢panêlsku. Dík pat‡í zejména mêstu Svi-
tavy, kterép‡ispêlo�nançní çástkou, Mini-
sterstvukulturyÇR, kteréposkytlogrant,
a dále v¿em, kte‡í Iuventusu vê‡í ajak-
koli ho podporují vçinnosti.

Mgr. Libor Cupal

z á‡í 2 0 03 s t r a na VII

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

Máchova alej ç. 1,
568 02 Svitavy
tel. 461 533 295
fax: 461 514715
www.booksy.cz
e-mail:

knihovna@booksy.cz

Ve‡ejnê p‡ístupnÿ internet!

ZU¢SVITAVY
tel. 461 534312

1. Po 13:30 hod.
Zahájení ¿kolního roku
2003 - 2004
Hudební obor- koncertní sál
Vÿtvarnÿobor- uçebna VOve 2. pat‡e
Taneçní obor- taneçní sál



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 z á‡í 2 0 03

1. - 3. Po, ùt, St 19:30 hod.
Rychle azbêsile 2

USA, SRN2003
Jak rychle to chce¿? Akçní kriminální p‡í-
bêhplnÿautomobilovÿchhoniçek... tentokrát
v Miami
Reæie: JohnSingeton
Vstupné: 55,- Kç od12let titulky 108 min.

4. - 7. Çt, Pá, So, Ne 19:30 hod.
Charlieho andílci:
Naplnÿpecky USA2003
DrewBarrymoreová, CameronDiazováa Lucy
Liu-sexyagentkyznovuvakci! Akçní komedie.
Reæie: McG
Vstupné: 60,- Kç titulky 103 min.

8. - 9. Po, ùt 19:30 hod.
Hladina adrenalinu

GB, SRN, Lucembursko 2002
Parta mladÿch snowboardistû musí upro-
st‡edvelehor bojovat o p‡eæití... Sportovní
kriminální thriller plnÿ honiçek na lyæích,
nasnowboardech...
Reæie: Christian Duguay
Vstupné: 57,- Kç titulky 93 min.

10. - 11. St, Çt 19:30 hod.
Nudav Brnê ÇR2003
Komedie navzdoryosudu. Smutná komedie,
dojemnÿ p‡íbêh olásce. Çernobílÿ kaleido-
skopdrobnÿchosudûnêkolikaobyvatel Brna.
Scéná‡: Jan Buda‡ a Vladimír Morávek
Reæie: Vladimír Morávek
Vstupné: 50,- Kç od 12let 103 min.

12. - 14. Pá, So, Ne 17:00 hod.
Pinocchio Itálie 2002
Novézpracování slavné pohádky Carla Col-
lodiho.
Hlavnírole, scéná‡areæie: Roberto Benigni
Vstupné: 55,- Kç dabováno 108 min.

12. - 13. Pá, So 19:30 hod.
Mêsto Bohû

Brazílie, SRN, Francie 2002
Jejich domovemje ulice Rio de Janiera, je-
jichhraçkami pistole. Uçí setançit nakrva-
vémkarnevalusmrti. Kriminální drama.
Reæie: Fernando Meirelles
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 130 min.

14. - 16. Ne, Po, ùt 19:30 hod.
¢tvanec USA2003
...ajeholovec. Tommy LeeJones v akçním
thrillerujako muæ, kterÿ na stranê zákona
pátrá po nebezpeçnémzabijákovi.
Reæie: WilliamFriedkin
Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky 94 min.

17. St Filmovÿklub: 19:30 hod.
Quartétto SR, ÇR2002
Láska si vezme, cojí pat‡í... Quarttétojsou
osamêlá matkaat‡i dcery, kterésepoletech
odcizení znovu snaæí ksobê nalézt cestu...
Psychologickÿ�lm.
Scéná‡ areæie: Laura Siváková
Vstupné: pro çleny FK35,- Kç
ostatní: 45,- Kç slovenskáverze 90 min.

18. - 21. Çt, Pá 19:30 hod.
So, Ne 17:00 a 19:30 hod.

Terminátor3: Vzpourastrojû
USA2003

Arnold Schwarzenegger na záchranné misi
v nejnovêj¿ímpokraçování slavného Termi-
nátora. Akçní sci-�
Reæie: Jonathan Mostow
Vstupné: 60,- Kç titulky 103 min.

22. - 23. Po, ùt 19:30 hod.
Kluci totakychtêj... a po‡ád!

SRN2001
Komedieotom,jaktovidítenvkalhotách! Va-
riaceúspê¿nékomedie�Holkytochtêj taky�.
Scéná‡ areæie: Granz Henman
Vstupné: 57,- Kç od12let titulky 87 min.

24. St 19:30 hod.
Equilibrium USA2002
Postkatastro�cké sci-� bez citû. Nazaçátku
21. století vypukla3. svêtováválka... alidstvo
ví, æe çtvrtáválkabyznamenalajehozánik...
Scéná‡ areæie: Kurt Wimmer
Vstupné: 55,- Kç titulky 107 min.

25. - 27. Çt, Pá, So 19:30 hod.
Piráti z Karibiku- Prokletí
Çernéperly USA2003
Pod pirátskouvlajkouvzhûruza dobrodruæ-
stvím. Odváæní piráti, pûvabné dámy, spousta
rumuavelkÿpoklad Aztékû.
Vhlavní roli: Johnny Depp
Reæie: Gore Verbinski
Vstupné: 60,- Kç titulky 140 min.

28. - 30. Ne, Po, ùt 19:30 hod.
Lara Croft Tomb Raider: Kolébka
æivota USA, SRN, Japonsko, GB2003
AngelinaJolieznovuzachrañujesvêt. Vnit-
ru Afrikyje ukryta Pando‡inask‡íñka, skrÿ-
vající nejtemnêj¿í sílyâábla...
Reæie: Jan De Bont
Vstupné: 55,- Kç titulky 110 min.

1. - 2.‡íjnaSt, Çt 19:30 hod.
Hrdina Çína, Hongkong 2002
Akçní historickÿ�lm.

3. - 4. ‡íjnaPá, So 19:30 hod.
Líbánky USA, SRN2003
Romantickákomedie.

5. - 6. ‡íjnaNe, Po 19:30 hod.
Nebezpeçnáznámost USA2002
Lehkomyslnÿflirt s nesprávnou dívkou se
zmêní ve smrtelné nebezpeçí.

Film pro ¿koly
30. 9. - 3. 10. v 8:30hodinKino Vesmír
Pánprstenû: Dvê vêæe
Druháçást filmovétrilogie, adaptaceságyJ. R. R.
Tolkiena. Válkas Mordoremje¿tênení vyhraná...
Reæie: PeterJackson
Vstupné: 35,- Kç 179 minut titulky
Urçeno: pro druhÿstupeñZ¢a S¢

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 602 969 647

Kinokavárna Galaxie
1. - 7. kinokavárna nehraje

8. - 9. Po, ùt 20:00 hod.
Hladina adrenalinu

GB, SRN, Lucembursko 2002
Vstupné: 57,- Kç titulky 93 min.

10. - 11. St, Çt 20:00 hod.
Nudav Brnê ÇR2003
Vstupné: 50,- Kç od 12let 103 min.

12. - 13. Pá, So 20:00 hod.
Mêsto Bohû

Brazílie, SRN, Francie 2002
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 130 min.

16. ùt 20:00 hod.
¢tvanec USA2003
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 94 min.

17. - 21. St, Çt, Pá, So, Ne 20:00 hod.
Terminátor 3 - Vzpourastrojû

USA2003
Vstupné: 60,- Kç titulky 103 min.

23. ùt 20:00 hod.
Kluci totakychtêj... a po‡ád!

SRN2001
Vstupné: 57,- Kç od12let titulky 87 min.

24. St 20:00 hod.
Equilibrium USA2002
Vstupné: 55,- Kç titulky 107 min.

25. - 27. Çt, Pá, So 20:00 hod.
Piráti z Karibiku- Prokletí
Çernéperly USA2003
Vstupné: 60,- Kç titulky 140 min.

29. - 30. Po, ùt 20:00 hod.
LaraCroft TombRaider: Kolébka
æivota USA, SRN, Japonsko, GB2003
Vstupné: 55,- Kç titulky 110 min.

1. - 2. ‡íjnaSt, Çt 20:00 hod.
Hrdina
3. - 4. ‡íjnaPá, So 20:00 hod.
Líbánky
7. - 8. ‡íjnaùt, St 20:00 hod.
Pravá blondÿnka 2


