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Dobrÿden Podzim ve znameníbenefice
Je-li na kalendá‡i podzimní datum, po-

‡ádáme v na¿emmêstê bene�çní koncerty:
2001 - pro mentálnê postiæené, 2002- pro
kojeneckÿústavaletos - napomoc pomoc-
né ¿kole ve Svitavách.
Je urçitê dob‡e ças od çasu sáhnout do

penêæenkyap‡ispêt nanêco, co mnêsamému

není kupot‡ebê, aleprojinéhojevelmi pro-
spê¿né. Existence pomocné ¿koly v na¿em
mêstêjevelmi pot‡ebná. Vê‡te mi. P‡imlou-
vámsezaVa¿i �nançní pomocatê¿ímsena
setkánís Vámi 24. ‡íjnav Bílémdomê. A- za
uçitele, rodiçe a dêti - dêkujeme.

Petr Mohr

Jeposledníletní den(podlekalendá‡e)
je koneclétaavenkupálí slunce ateplo-
mêr nat‡icítce nojako vsrpnu aje konec
zá‡í. Je babílétoaçlovêkbyse nejradêji
koupal. Je to tak atakové to letos bylo
vlétê po‡ádtolikjsme si toho uæili...
Myslím, æe Svitavské letní slavnosti

se velmi vyda‡ily- tedyletos obzvlá¿ƒ.
¢ƒastné bylo spojení s lánskou Zahradou
plnoudobré muziky. P‡edsvitavskÿmi de-
chovkamijenutnosmeknout- ten maratón
letníchpromenádníchkoncertûs XII. Slav-
ností dechovÿch hudeb na závêr - to je
jejichvelkázásluha!
Pouƒ ksvatémuJiljí- povedlase abyla

taková, jaká mápouƒ bÿt! Se v¿ímv¿udy.
(Jenomjednanejmenovanásousedka mé
jedné nejmenované kolegynê má obrov-
skÿ problém: �nemohla si na pouti nic
koupit, protoæe tamvûbec, ale VªBEC!
Nebylyæádné stánky!!� tak nevím, jestli
jsme v¿ichni byli ve stejné chvíli na stej-
némmístê... Ostatnê, moænéje cokoliv.)
Atak bylo hezkyve Svitaváchnaná-

mêstí i v LánechnaZahradê ai v muzeu,
av Parku, aztrosekaúlomkûnáhrobních
kamenûznovuzrozenÿæidovskÿh‡bitovna
konci Svitav másvétesknêsmutnékouzlo
a p‡esto (nebo právê proto) jetamhezky
posedêt.
Dêkuji v¿em, kte‡í mûæete zato, æe

Svitavskéletní slavnosti letos bylytako-
vé, jaké byly. Dêkuji muzikantûmhercûm
kouzelníkovi ¿ermí‡ûmbiça‡i kartá‡ce
‡emeslníkûmv¿ech‡emeseli pánovi od
houpaçek atomucotoçí cukr na cukro-
vouvatuav¿emmÿmspolupracovníkûm
avámv¿em, cojste p‡i¿li (aæe nebylo
obças k hnutí)...
Dêkuji, æejsme se potkali v na¿em

mêstê tohle léto plné sluníçka, co nás
je¿tê 22. zá‡í 2003tolikpálí atakh‡eje.
Nebojtesede¿têsnêhubláta mrazuledu...
léto se k námzase vrátí!

Ná¿ malÿTomá¿ekse nejvíczev¿eho
nasvêtêtê¿í naprázdniny(atoje¿tê ani
nechodí do¿koly). Ataki na¿í milé paní
dræme palce, abyse uæ probohakoneçnê
doçkala. T‡eba za rok na té pouti bude
stánkû doopravdy víc. Co kdyæ staçí je-
nomkouzelné slûvko...
Dêkuji Petr Mohr

Slavíme 10. vÿroçízaloæení
pomocné ¿kolyve Svitavách

Pomocná ¿kola ve Svitavách
bylaz‡ízenap‡i Zvlá¿tní ¿ko-
le 1. zá‡í 1993. Do¿kolybylo
p‡ijato 7 dêtí, s dêtmi praco-
vala 1 uçitelka, 1 vychova-
telkaa1 provoznípra-
covnice. T‡ída byla
umístênav1. pat‡ebu-
dovy na ulici Milady
Horákové 44. Po celou
dobu probíhala rekon-
strukce prostorû.
Vsouçasné dobêje

pomocná ¿kola sou-
çástíSpeciální¿koly
Svitavy, je zde
celkem22æákû.
Pomocná ¿kola
má2t‡ídyap‡í-
pravnÿstupeñ.
P‡ípravnÿ stu-
peñ je t‡íletÿ
azaji¿ƒuje p‡í-
pravu æákû pro
vstupniæ¿íhostupnê
pomocné ¿koly.
Povinná ¿kolní docházkaje desetiletá.

Cílempomocné¿kolyjevybavitæákyvêdo-
mostmi, dovednostmi a návyky, které jim
umoænízapojitsedospoleçenskéhoæivota.
Vpomocné ¿koleje z‡ízen reedukaçní

program,jehoæsouçástíje: plavání, perliç-
ková a ví‡ivá koupel, rekreaçníjízda na
koni, canisterapie, muzikoterapie, artetera-
pie. Tento program má pro dêti velkÿ vÿ-
znam. Æáci plní nejenvÿchovnêvzdêlávací

plán, aleúçastní sepoce-
lÿ¿kolní rokplánovanÿch
akcí - ¿kola v p‡írodê,
¿kolní vÿlet, besídky,
vycházky, kulturní
p‡edstavení, vÿstavy,
rehabilitaçní pobyt.
Opêt nás çekáspo-
lupráces Domem
dêtí a mládeæe
veSvitavách, kde
pracujeme v ke-
ramickédílnê. Do
budoucna bychom
chtêli navázatspo-
lupráci s uçiteli
astudentyGym-
názia Svitavy
a St‡ední zdra-
votnické ¿koly
ve Svitavách.
P‡ijâtesepo-

dívat mezi nás æáky
a pedagogy Speciální

¿kolyveSvitaváchv den
otev‡enÿchdve‡í dne24. 10. 2003. Oslavu
10. vÿroçízaloæení pomocné¿kolyukonçíme
tentÿæ den �Bene�çnímkoncertemSpe-
ciální ¿koly� od16:00hodinv Bílémdomê
ve Svitavách, nakterÿVás srdeçnêzveme.
Chcete-li dêtemp‡ispêt, zasílejte �nan-

çní çástku na úçet:
Çeskáspo‡itelna Svitavy
1280068329/0800
Variabilnísymbol: 2410
PracovnicePomocné¿kolyveSvitavách
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16. b‡ezna 1587 právo vybírat p‡i silnici
mÿtoastanovili mÿtnísazebník. Naoplátku
putovalo kaædoroçnêztohoto vÿnosu 10to-
larû do biskupské pokladny.
Æeobchods koñmitvo‡il vÿznamnouçást

mêstskÿchziskû, svêdçíi privilegiumkardi-
nála Franti¿kaz Dittrich¿tejnaz roku1606,
vekterémjepovolenokonání nêkolikasvo-
bodnÿchtrhûnakonêvdobêodprvníhopon-
dêlí vpostê aæ do pondêlí po Kvêtné nedêli.
Zkusÿchzprávsedovídáme, æeroz¿í‡e-

nÿmartiklemhojnê prodávanÿmnasvitav-
skÿch trzích byla p‡íze. Vlistinê biskupa
VilémaPrusínovskéhoz Víckovazroku1566
sedovídámehnedo¿esti vÿroçníchtrzíchna
vlnu. Alejiæ vroce 1553sesvitav¿tí tkalci
hádali s mêstskouradouo p‡ednostní právo
nákupup‡ízena místníchtrzích. Spor museli
‡e¿it biskupskÿhofmistr Václav Podstackÿ
z Prusínovic a mírovskÿ ú‡edník Jind‡ich
Kobylka. Taksestalo, æesvitavskÿmab‡e-
zovskÿmtkalcûmbylopovolenop‡ednostní
právo nákupu po dvê hodinyse zahájením
trhu, ale pouze provlastní pot‡ebu. Teprve
potommohli zaplavittrhi p‡espolní. Vpoz-
dêj¿íchstoletíchprivilegií p‡ibÿvalo, aleto
si nechámenanêkteréz p‡í¿tíchvyprávêní.

Radoslav Fikejz

mêsta. Vÿroçní trh trval pomêrnê dlouho,
v Plzni dokonce 17 dní, protoæe by se ‡e-
meslníkûmnevyplatilo dojíædêt se zboæím
do vzdálenêj¿ích míst. Vté dobê byl i za-
stavendoçasnÿ monopol místníchobyvatel
a povolen svobodnÿ p‡ístup cizímjarma-
reçníkûm. Krámcenanámêstí pronajímala
obecatrhzaçínal vyvê¿enímnêjakéhopra-
porce, víchu çi jiného znamení. Dozor vy-
konával rychtá‡ a bi‡ici. P‡i otev‡ení mêli
p‡ednost nákupudomácí. Kpot‡ebámtrhu
slouæila mêstskáváhaavzorovÿloket. P‡ís-
nê bylo trestáno p‡ekupnictví, zlodêjství.
Takovénekalosti bylydrastickytrestány, ku-
p‡íkladup‡ibitímzajazyknapranÿ‡, z nê-
hoæ se provinilci museli sami od‡ezat.
Ve Svitaváchsetedyprvnítrhové privi-

legiumdochovaloprávêz 30. zá‡í 1486, kdy
administrátor biskupského panství Jan Fi-
lipec æádal pána Moravy, uherského krále
Matyá¿e, o udêlení vÿroçníchtrhûpro Svi-
tavy. Jistéje, æesetrhyve mêstê konalyjiæ
d‡íve, aletoto privilegiumjeskuteçnê nej-
star¿ímdochovanÿm. Trhybyly mêstup‡idê-
lenyhneddva, ato 2. únoraa 1. zá‡í. Není
v¿aksporu, æe mnoæstvítrhûnepostaçovalo
pot‡ebámmêsta, alenadal¿í privilegiumsi
Svitavy muselypoçkat aædo15. b‡ezna1540,
kdy biskup Stanislav Thurzo udêlil mêstu
právopo‡ádat kaædépondêlítÿdennítrh, na
nêmæse mohlo, vedle bêænéhozboæí, volnê
obchodovat s koñmi a dobytkem. Vlistinê
biskupa MarkaKhuenaze12. çervence1564
se hovo‡í o dal¿ímvÿroçnímtrhuv pondêlí
po sv. Martinu 11. listopadu, kdeje opêt
zdûraznênobchods koñmi a dobytkem.
Nadto bylo mêsto napojenoi nazahra-

niçní dálkovÿ obchod s vazbou na Mí¿eñ,
atakse natrzíchobjeviloi speci�ckézboæí
jako pivo, víno, ko‡ení, olej, konê a hovêzí
i skopovÿdobytek. Obchodníci, p‡icházející
nasvitavskÿtrh, museli platit cla, zjejichæ
vÿnosûsepakopravovalycestya mosty. Tak
biskupStanislav Pavlovskÿ mêstuudêlil

Od nepamêti k souçasnosti -XXIV

Trhynasvitavskémnámêstí. Pohlednicezesbírky MiroslavySamkové.
Kronikamêstanámzûstalaotev‡enavob-

dobí konsolidace po skonçenÿch válkách
15. století, vdobê, kdySvitavyopêt p‡ipadly
olomouckému biskupství. Naváæemetedy
na çlánek z prázdninového dvojçíslí a bu-
deme pokraçovat v dêjinách, kterÿmi Svi-
tavyvstoupilydo�zlatééry�sebevêdomého
mê¿ƒanstva. Ktomu, abyse mêsto mohlo
rozvíjet, bylozapot‡ebítrhû. Ojednompri-
vilegiu z roku 1486jiæ byla‡eç, alejakou
roli hráltrhve mêstskémhospodá‡ství? Zá-
kladní smênavest‡edovêkémmêstêse ko-
nalatzv. místnímtrhem, kterÿzabezpeçoval
obchodve mêstêsamémapop‡ípadêi vjeho
zemêdêlskémzázemí, povêt¿inounazákladê
mílového práva. Ukázalo se, æe nezbytnou
pot‡ebou místních obyvatel bude regulace
p‡ílivuzboæíjiného pûvoduneæ domácího,
tozapomocí rûznÿchna‡ízení azvlá¿tních
poplatkû, alesouçasnêregulacenemohlabÿt
vÿrazná, neboƒ by vedla ke sníæení vÿbêru
zboæí, rûstucenacelkovémuzaostávání.

Nejniæ¿í formu p‡edstavoval svobodnÿ
nebotÿdenní trh. Vnêkterÿch mêstech se
konal çastêji, mnohdyi dennê ajeho hlav-
nímcílembylorychlezásobovat mêstopotra-
vinami z okolníchvsí. Ve velkÿch mêstech
se také konaly specializované trhy- koñ-
skÿ, dobytçí, obilní, ovocnÿ, sennÿ, kurnÿ
çi uhelnÿ. V¿echnakrálovskái poddanská
mêsta se úçastnila vy¿¿í formytzv. oblast-
níchtrhû. Ten se sice nedá p‡esnê geo-
gra�cky vymezit, alejeho principembylo,
æe kupci dojíædêli se svÿmzboæímdookol-
ních mêst, atoi vzdálenêj¿ích. Nejobvyklej-
¿ímoblastnímtrhembylvÿroçnítrh neboli
jarmark. Ten se udræoval buâna základê
zvyklostí, nebo nabytÿmprivilegiemod
majitele mêsta. Natrhysep‡ipravovalouæ
o poutích, posvíceníchatímsi zachovávaly
i rázlidovÿchslavností. Prvnítrhyvznikaly
jiæ ve 13. století, ale rozkvêt zaznamenaly
aæ zavládyJana Lucemburského a KarlaIV.
Ve 14. století docházelo i na poddanská

Takové
obyçejné vêci

Pokrat¿íodmlcep‡icházímeopêts no-
voufotogra�í, alejelikoæ se staré dluhy
musejí vyrovnávat, vzpomínámsi naobrá-
zekz p‡edminuléhoçísla. Jakodítê¿kolou
povinné jsem chodil kolemté budovy
kaædodennê, líbilase mi a pûsobila na
mnetajemnêsvoup‡ítomnostíjakobyna
zelenélouce. Taktamsamojedinástála,
pod ¿kolními pozemky, myslím, æe tam
kdysi bÿvalo¿kolní kluzi¿tê. Aztohoklu-
zi¿tê, potésportovní plochy,jsemse nani
díval. Hovo‡ímo nêkdej¿ímsídle OPBH
na Sokolovské ulici, dnes s citemopra-
venouvilkuprodejny NAVI - KOVOMAT.
Je p‡íjemnéserozhlédnout po mêstê, kde
se nêco mêní klep¿ímu. To mi také p‡i-
pomnêlo dne¿ní snímek. Jetotakétuze
pêkná brána. Poçkejte, kdejájsemji
vlastnêvidêl? Stromy, sloupky, budova,
st‡echa, plot. Uæ vím. Ale budu muset
konçit, protoæe se mi semvíc nevejde.

Radoslav Fikejz



s vi t avs kÿ k ul t ur ní k al e n dá‡‡íje n 2003 s t r a na III

Dne¿nízamy¿lení nadstarÿmi asouças-
nÿmi pohledy na na¿e mêsto musímzaçít
omluvouza minulé pozastavení na Pavlovo-
vê ulici. Omlouvámsejednak mistrutruh-
lá‡i, kterÿnesl dodomudve‡ní �futro�, to, co
vyloæil z vozíkunakraji chodníkuuçísla8,
alehlavnêvám, çtená‡ûm. Nedopat‡enímp‡i
tiskudo¿lo k posunutí historickéfotogra�e
vícedoleva, takæejstevchoddodomui pana
mistranemohli uvidêt az tohovozíkuzbyla
jen p‡ední koleçka. Ubezpeçuji vás v¿ak, æe
veskuteçnosti bylov¿etak,jakjsempopsal.
Noateâseopêt mûæemevênovat sním-

kudal¿í nedalekéulice. Její pûvodní název
byl Margarethenstraße-tedyvolnêp‡eloæe-
noulicesv. Markéty. Dnes v¿aknese název
Lázeñská, p‡estoæe Svitavyæádnÿmlázeñ-
skÿmmêstemnejsou, ani æádnoulázeñskou
kolonádunemají. Av¿akv minulostitomutak
nebylo. Napoçátku20. let minuléhostoletí
setu men¿í láznê nacházely. Nechaloje
vybudovat mêsto jako souçást tehdej¿ích
¿pitálníchza‡ízení. Vtehdej¿ích mêstskÿch
lázníchse mimo oçistutêlaléçily podlé-
ka‡skÿmdohledemrûzné obêhové a pohy-
bové nemoci. Staré dvojdomí ç. 28 hned
vedle restaurace a hotelu U Weissû v¿ak
jiæ brzynevyhovovalo, takéoh‡evteplévo-
dyapárybyl nedostateçnÿ, bylotedynutno
celé láznê rekonstruovat vçetnê vÿstavby
nové kotelnys vysokÿmkomínem. Poschvá-
lení Zemskÿmú‡ademv Brnê vroce 1933
zapoçala celá rekonstrukce lázeñského
komplexu. Mêstská správa ho p‡evedla do
majetkulázeñského mistra Rudolfa Webe-
raspoleçnês letnímiláznêmi na mêstském
rybníce (Rosniçka). Po skonçení stavbytu
vznikly modernê vybavené parní aléçi-
vé láznê, jeæ, jak bylotehdy v novinách
uvedeno, se stalypÿchoucelého Svitavska
a hlavnêtaké bylyznámé po celémokolí
léçenímrevmatismupie¿ƒanskÿmbahnem.

Vp‡estavênémprvnímpat‡ese nacházelo
20kabinprvní a druhét‡ídys prostornÿmi
vanami sesprchovÿmza‡ízeníma pohovka-
mi slouæícími koddychupokoupeli. Vp‡í-
zemí bylavelkáodpoçívárnase 14kabinami
a men¿í bazén velikosti 7x5 metru. Dále
tu bylo parní ateplovzdu¿né oddêlení pro
50osoba 9proudovÿchsprch. Vespeciální
çásti bylyz‡ízenysolfatarové, uhliçité a ba-
henní koupele k posílení srdeçní çinnosti
a kléçení revmatickÿch bolestí. Po válce
vroce 1946 bylyláznê uvedeny znovu do
provozuzçástijakokomunální sluæby mêsta
azçásti tu pak bylorehabilitaçní oddêlení
nemocnices poliklinikouveSvitavách. Pro
mne a mnohé Svitavákyzûstal v¿akv pa-
mêti tenbazének, kterÿse çasto stal první
¿kolouv plavání, ateplovzdu¿nálázeñuto-
hoto bazénku, kteráseje¿têtehdy nej me-
novalasauna. Vroce 1975bylyláznêzbo-
‡enyjakocelástarázástavba, vçetnêznámé
restaurace �U Lázní�. Najejich místê vy-
rostlo nové sídli¿tê panelovÿch domû. Ale
tímjsemseuæ dosti vzdálil odvlastníchfo-
togra�í. Natéprvní historicképrobíháprá-
vêrekonstrukce aroz¿í‡ení budovy, vçetnê
st‡e¿ní konstrukceavÿstavbykotelny. Stav-
busleduje z‡ejmê novÿpan majitel Weber
spoleçnê s panemstavitelem- ten zrovna
za¿lápl nedopalekcigarety. Kdyæjsemchtêl
po‡ídittusvoji srovnávací, byl mi vodítkem
nájezd silnice natzv. �kopeçek� a dodnes
stojící sloup elektrického osvêtlení, av¿ak
uæ v novêj¿í podobê. Ale chybêli mi zaseti
dvapánové, i tojsemv¿aktakézvládl. Poæá-
daljsemtotiæp‡íteleJi‡ího, kterÿjelzrovna
na kole, a pana Ladislava, kterÿ¿el kolem
sesvojíjezevçicí Pegynou, a atmosférasta-
réhofota byla hotova. Jentyláznêtuchy-
bêly. Najejich místê tu stály zaparkované
automobilyavpozadívysokÿpanelovÿdûm.

Milo¿ Vanêk

Staréfotografiezmuzea

STÅLÉ EXPOZICE
POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK

Z HISTORIE PRAÇEK
SVITAVSKÅZASTAVENï

OSOBNOST OSKARASCHINDLERA
• • • •

V¥STAVY
6. 9. - 5. 10.

DÆïNOV¥SVëT
JI”ïHO DUDYCHY

Vÿstavareliéfû, plastika keramikyznámého
litomy¿lského keramikaJi‡ího DUDYCHY

14. 9. - 5. 10.
NEZAPOMEÑTE!

Prostory Mêstského muzea a galerie aves-
tibul Bílého domu
Vÿstava fotogra�í fotoklubu Art Collegium
Frÿdek-Místekzachycujeatmosféruopu¿tê-
nÿchæidovskÿchh‡bitovûa koncentraçního
táborav Osvêtimi oçimasouçasnÿchlidí.

12. 10. - 16. 11.
P”EHLïDKA2003

Tradiçní vÿstava vÿtvarníkû svitavského
okresu
Vernisáæ: sobota11. zá‡í v 10hodin, zazpívá
pêveckÿsbor Dalibor

• • • •

OSTATNï AKCE
4. 10. v 10 hodin

PORADENSK¥DEN
PROV¥TVARNïKY

Poradenskÿ den spojenÿ s vÿbêremvÿtvar-
nÿch prací na vÿstavu P”EHLïDKA2003
za úçasti lektorû ak. mal. Bo‡ivoje Borov-
ského aak. mal. Ji‡ího ¢kopka

4. 10. v 15 hodin
vestibul Bílého domu
SETKÅNï S FOTOGRAFIï

Pozvání k besedê ofotogra�ích, fotografech
afotoklubechse çlenyfotoklubu Art Colle-
giumFrÿdek-Místek p‡ijal známÿ praæskÿ
fotograf PAVELDIAS.

Podrobnêj¿íinformaceo akcích, sbírkách,
expozicíchataképublikacíchvydanÿch MMG
naleznete na webovÿchstránkách muzea
www. muzeum.svitavy.cz.
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Publikace: autor Petr Kmo¿ek
220stran, cena 219 Kç
Moænási nêkte‡í z vás

vzpomenounavÿstavu
svitavskÿchst‡eleckÿch
malovanÿch terçû ze
sbírek na¿eho muzea,
kteráprobêhlave vÿ-
stavních síních vlet-
ních mêsícíchroku2000.
Nebo nazajímavÿ mu-
zejní çtvrtek s docen-
tem Petrem Kmo¿kem
o st‡eleckÿchspolcích
a malovanÿch terçích
vjarních mêsících ro-
ku 2001.
Nakladatelství Oftis

vydalo právê vtêchto
dnech publikaci, je-
jímæ autoremje právê
doc. PhDr. Petr Kmo¿ek.
Její celÿnázevje�St‡e-
lecké spolky vÿchod-
ních Çech ajejich ma-
lovanéterçe�. Kniha má
220 stran, 56 barev-
nÿchreprodukcí malovanÿchst‡eleckÿch
terçûzesbírek muzeí Pardubickéhoa Hra-
deckéhokraje, z toho10svitavskÿch. Po-
jednává o vzniku a historii st‡eleckÿch
spolkûv Evropêa potévevÿchodníchÇe-
chách, ost‡eleckÿchslavnostechasoutêæích,

P‡ehlídka 2003
11. 10- 16. 11. 2003
Vernisáæ 11. 10. v 10 hodin, zazpívá
pêveckÿsbor Dalibor
Uæ poçty‡iat‡icáté sesejdouve vÿstav-

níchsíních Mêstského muzeavÿtvarníci svi-
tavskéhookresu, abyp‡edstavili ve‡ejnosti
svá díla. Okresyuæ neexistují, vÿtvarníci
tohotoregionuajejichp‡ehlídka pokraçu-
je. Moæná proto, æe nevznikla odzeleného
stolu, alezlogiky-lidi seprostêdomluvili.
Nemêli by se ti, kte‡í vytvo‡ili souçasné
státoprávní uspo‡ádání, u nás pouçit? Ale
vraƒme seradêji k umêní.
Opêt se sejdeme ve vÿstavníchsíních

- malí‡i, kreslí‡i, socha‡i, keramici, ‡ezbá‡i
- a my, jejich p‡íznivci, abychomse podí-
vali, coti ¿ikovnêj¿í mezi námi zauplynulÿ
rokvytvo‡ili.
Vechvíli, kdypí¿utyto‡ádky, tohoje¿tê

o p‡ipravované vÿstavê mnoho nevím. Po-
radenskÿ den spojenÿ s vÿbêremprací na
vÿstavuprobêhne aæ 4. ‡íjna, atak nemám

Pozvánka na vÿstavu
Sobota 4. 10. v 15 hodin
vestibul Bílého domu
P‡i p‡íleæitosti vÿstavyfotogra�í �Ne-

zapomeñte...� v Bílémdomêa mêstském
muzeuvás zvudovestibulu Bíléhodomu
nabeseduofotografování, fotogra�ích,
fotografechafotoklubechse çlenyfoto-
klubuArt CollegiumFrÿdek-Místekazná-
mÿm praæskÿmfotografem PAVLEM
DIASEM. Ofotoklubu Art collegium
z Frÿdku- Místkujste se mohli doçíst
vzá‡ijové Lucernê, a proto mi dovolte
pár slov k Pavlu Diasovi.
Pavel Dias je absolventempraæské

FAMU. Pracujevoborureportáæní a do-
kumentární fotogra�e a vÿznamnê se
zaslouæil o vysokouúroveñçeskérepor-
táænífotogra�e. Odroku1989jepeda-
gogemFAMUv Praze, kdevroce 1995
habilitoval na docenta. Odroku 1996
vyuçujetaké na Vy¿¿í odborné¿kole �l-
movéveZlínê. Dlouhodobêvytvá‡ítéma-
tické celky z têchto oblastí: Holocaust,
Svêt dostihû, Církevní slavnosti, Æidov-
skátematika. Vroce 1994zaçal reali-
zovat projekt �Planeta malého prince�,
kterÿse snaæí pomoci dêtemdlouhodo-
bêleæícímnahematologickémoddêlení
motolské nemocnice. Letosje tomu uæ
devêt let, kdy se svitavské ve‡ejnosti
p‡edstavil v na¿emmuzeufotogra�ckou
vÿstavou natéma holocaust �Torzo va-
ruje�. bç

Setkání
s fotografií

a malovanÿchterçíchajejich
autorech. Kdyæ zalistujeme
knihou, zjistíme, æeo svi-
tavskémst‡eleckémspol-
kusetoho vlitomy¿l-
skémarchívu, bohuæel,
mnoho nezachovalo:
pouhé dva seznamy
çlenûzlet 1869a1892
a Stanovy(Satzungen
Schützen-Vereines in
Zwittau) z roku1904.
Mnohé se dá ale vy-
çíst i ze samotnÿch
st‡eleckÿchterçû. Se-
znamyst‡elcû, j ména
malí‡û terçû, zajíma-
vádata, aletakénap‡.
podobatehdej¿í st‡el-
nice, která byla ob-
líbenÿm motivemna
st‡eleckÿchterçích. Ve
sbírkáchsvitavského
muzea se nacházejí
hned dvaterçe s ob-
rázkembudovysvitav-
skéhost‡eleckéhospol-

ku. Knihajedoplnênaseznamempramenû,
pouæité ataké doporuçené literatury are-
sumévanglickémi nêmeckémjazyce. Apo-
kud máte zájemmítji ve své knihovnê, je
kdostání upokladny Mêstského muzeaaga-
lerie. Blanka Çuhelová

ponêtí, kolik autorû bude vystavovat, kdo
konkrétnê, tímménê, co v¿echno uvidíme.
Musímse nechat p‡ekvapit, stejnêjakovy.
Co uæ dnes ale vím, je, æe navernisáæi za-
zpívá pêveckÿ sbor Dalibor pod vedením
jeho sbormistrynê Mirky Ducháçkové. Da-
libor právê vtêchto dnech p‡ipravuje své
první CD. Atakse uæ natoho 11. ‡íjnatê-
¿ím. Navÿstavui na koncert.

Blanka Çuhelová

St‡elecké spolky a malované terçe

Poradenskÿden
pro vÿtvarníky
Sobota 4. ‡íjna v 10 hodin
Zvemev¿echny, kte‡í sevesvémvolném

çase zabÿvají koníçkem, kterému se bêænê
‡íká vÿtvarné umêní. V¿echny, kte‡í chtêjí
o kvalitêsvéhoumunêcosly¿etododborníkû
i ty, kte‡í byrádi p‡edstavili svá díla ve‡ej-
nosti. Na poradenskémdnu ve svitavském
muzeuse setkávají vÿtvarníci rûznÿch profe-
sí, vêku a nálad a diskutují nad p‡inesenÿmi
pracemi. ùçastní sejej také odborní lekto‡i
(ak. malí‡e Bo‡ivoje Borovskéholetos posílí
jeho kolegaak. malí‡Ji‡í ¢kopek). Ti i letos
doporuçíprácenavÿstavuP”EHLïDKA2003,
která bude ve vÿstavních síních Mêstského
muzeaagalerie ve‡ejnosti zp‡ístupnênaod
11. ‡íjna do 16.listopaduleto¿níhoroku.

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

10. Pá 19:30 hod. Divadlo Trám
Zpívání mezi obrazy
Milo¿e Vañka
Veçírekspojenÿs vernisáæí obrazû Milo-
¿e Vañka.
Vstupné: dobrovolné

10. - 12. Pá- Ne
ZU¢, Ottendorferûv dûm
SvitavskéJAZZïÇKOVÅNï
Bliæ¿í info na www.cometojam.cz

12. Ne 15:00 hod. Divadlo Trám
Dÿchánek
P‡edstavení dêtskÿchsouborû
Program:
T‡ída D¢ Piráti: Pirát Josef
- kormarumpálvratiráhno, pirátské p‡ed-
stavení s pirátyo pirátech
Soubor TAKCO?! ZU¢ Chlumecnad
Cidlinou: Lakomá Barka
-loutkovép‡edstavení na motivypohádky
J. Wericha
Sólové vÿstupy
Srdeçnêzvemevelkéi malékespoleçné-
mu dÿchánkovémuodpoledni.
Vstupné: dobrovolné

14. ùt 19:30hod. Ottendorferûv dûm
Ester Koçiçkováa Lubomír Nohavica:
Písñovÿ veçírek
Souçást koncertního cyklu Morava Mour
2003, na kterém umêlci p‡edstaví své
druhé album.
Vstupné: 50,- Kç

24. Pá 16:00 hod. Bílÿ dûm
Bene�çní koncert
pro Speciální ¿kolu
Program:
PS Svitavánek ZU¢ Svitavy
PSIuventus Svitavy
ùstavsociální péçe Svitavy
Pomocná¿kola Svitavy + nultÿroçník
Zvlá¿tní ¿kola Svitavy

ùstavsociální péçe Bystré u Poliçky
Taneçní obor ZU¢ Svitavy
Divadelní orchestr Trstenickástezka
Skupina Bachtave ¢ave Svitavy
Skupina Toçkolotoç Svitavy
...a p‡ekvapení!
Doprovodnÿ program:
Dêtská dechovka ZU¢ Svitavy
Maæoretky Z¢ Laçnov
Vstupné: 50,- Kç

25. So 19:30 hod. Divadlo Trám
POSED
Podzimní setkání divadel
Program:
Divadelní soubor MIMO- Svitavy:
Andêl a kniharekordû
Mûæe andêl touæit? Po çemsetouæí v nebi?
Apoçemnazemi? Divadelní hraolásce,
vêçnosti a nesmrtelnosti.
Hrají: Michal Kadlec, Monika Formano-
vá, Tereza Dvo‡áková, Radovan Selinger
Podle: rozhlasové hry dramatiçky D. Fis-
cherové
Reæie: Jana Mandlová
Vÿtvarnáspolupráce: Ji‡í Ka¿párek

Divadlo DNO Hradec Králové:
Okolostola
...hra o souæití a nesouæití a otom, jak
nesouæití
Tato inscenace se stala velmi úspê¿nou
naleto¿ní �Loutká‡ské Chrudimi�, kde
získala cenu za reæii, muæskÿ hereckÿ
vÿkonazainscenaci.
Autorskyhrají: MarkétkaStránskáa Mar-
tin ¢ke‡ík
Autor areæie: Ji‡í Jelínek

Vÿstavy (otev‡eno p‡i akcích SKS)
Vestibul Bíléhodomua Mêstského
muzea a galerie:
NEZAPOMEÑTE!
Vÿstavafotogra�í fotoklubu Art Colle-
giumFrÿdek- Místek zachycuje atmo-
sférukoncentraçníhotáborav Osvêtimi
oçimasouçasnÿchlidí aopu¿tênÿchæi-
dovskÿch h‡bitovû
Vÿstava potrvá do 26. 10. 2003

Divadlo Trám:
Obrazy Milo¿e Vañka

s t r a na V‡íje n 2003

Divadlo DNO Hradec Králové:
Anatomie
Loutkové p‡edstavení pro nejvêt¿í.
Hrají: Mirka Venclová aJi‡í Jelínek
Autor: Erika ÇiçmanováaJi‡í Jelínek
Scénogra�e: Erika Çiçmanová
Vstupné 30,- Kç

DIVADELNï ABONENTNï CYKLUS
PODZIM2003
29. St 19:30 hod. Bílÿ dûm
Studio DVAPraha:
István Örkény: KOÇIÇï HRA
Tragikomickÿp‡íbêhEræi Orbánové, kte-
rá se ¿armemsobê vlastnímneúnavnê
bojuje o svou æivotní lásku. Slavná hra
maâarského autoraIstvána Örkényho se
opêt objevujenaçeskÿchjevi¿tích, tento-
krát vtitulní roli s paní Milenou Dvor-
skou.
Reæie: P. Hartl
Hrají: M. Dvorská, J. Krausová, D. Sys-
lová, L. Vlasáková, O. Navrátil, M. Zoub-
ková, V. Jiráçková a R. Trsƒan.
Vstupné: 130,- Kç.

Koncertnísezóna KPH2003- 2004
30. Çt 19:30hod. Ottendorferûvdûm
Vladislav Bláha - kytara
Jaromír Zámeçník - akordeon
Vstupné: 45,- Kç, slevaje pro çleny KPH,
studenty a dûchodce 30,- Kç.

Po‡adypro ¿koly
7. ùt 8:30 a 10:15 hod.
Kino Vesmír(p‡i vêt¿ímzájmuBílÿdûm)
Divadÿlko MrakHavlíçkûv Brod:
Pekelná pohádka
aneb kamçert nemûæe...
Urçeno: M¢a 1. stupeñ Z¢
Vstupné: 25,- Kç

17. Pá 9:00 a 11:00 hod.
Kino Vesmír(p‡i vêt¿ímzájmuBílÿdûm)
Divadlo Genus Brno:
Lakomec
Urçeno: 2. stupeñ Z¢a S¢
Vstupné: 25,- Kç

23. Çt 8:30 a 10:15 hod.
Kino Vesmír(p‡i vêt¿ímzájmuBílÿdûm)
Divadlo Koráb Brno:
Princeznas dlouhÿmnosem
Urçeno: pro M¢a 1. stupeñ Z¢
Vstupné: 25,- Kç

Andêl akniharekordû
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Pozvánka na Zpívánímezi obrazyMilo¿e Vañka
Milo¿ Vanêk
Narodilse4. ‡íjna1943vobci Krouna,

vystudoval Pedagogickoufakultu Masaryko-
vyuniverzityv Brnê, oborvÿtvarnávÿchova
(1960-1964). Pracovaljakouçitel vÿtvarné
vÿchovy, v prûbêhut‡iceti let vyuçoval vÿ-
tvarnouvÿchovunazákladníchast‡edních
¿kolách, vlidové¿koleumêníavzájmovÿch
krouæcích pro mládeæ a dospêlé. Od roku
1973jezamêstnancemsvitavského muzea.
Zamê‡uje se na moderní umêní, vênuje se
také gra�ce atvorbê koláæí. Kromê olejo-
malbyuæívákombinovanÿchtechniks akva-
relematemperouataké kolorované kresby.

Jakébylytvé malí‡skézaçátky?
Ty první byly na základní ¿kole, kde

vyuçoval kreslení Jaroslav Pavli¿. Zpûso-
bemvÿuky ahlavnê svoji vlastní tvorbou si
získal ‡adu mladÿchastar¿íchnásledovní-
kû. Pozdêji, jiæjakostudent gymnázia, jsem
nav¿têvoval vÿtvarnickÿ krouæek abyl na
nêkolika malí‡skÿchvÿjezdechnaVysoçinê.

Tvépojetí malbyje ale zcela odli¿né
odtvorbyJaroslava Pavli¿e. Kdo dal¿ítê
inspiroval?
Vté dobê mê silnê ovlivnilo setkání

s KamilemLhotákem. Ato tak silnê, æe
dodnes p‡i sestavování kompozice obrazu
podvêdomê postupuji na základê prefe-
rencehorizontálníchkompozic. Tojsemjiæ

nastoupil studiumna PF Masarykovyuni-
verzity v Brnê v p‡edmêtové kombinaci
s vÿtvarnou vÿchovou. Vté dobê zde bylo
vynikající sloæení vyuçujících. Atakjsem
základy malby absolvoval u Bohdana La-
ciny, kresbu agra�ku uJosefaJílka a Mi-
lo¿e Slezáka a Chmela‡ovy kompozice mê
asi nejvíc ovlivnilyv dal¿í tvorbê.

Potéjsi nêkolikletp‡edávalsvémalí‡ské
zku¿enosti druhÿm. Coti dalototoobdobí?
¢kola mêp‡ipravilanapovolání uçitele

vÿtvarnévÿchovy, ale malovánísestalota-
ké mÿmceloæivotnímkoníçkem. Zaléta
uçitelsképraxejsemp‡edalsvézku¿enosti
‡adêsvÿchæákû. Tê¿í mê, æejsembyl moæná

také na poçátku vlastní vÿtvarné çinnosti
nêkterÿchz nich.

Maluje¿lehce, nebo nadvznikajícími
obrazydlouzep‡emÿ¿lí¿?
Moje malováníjepomalé, zaberehod-

nêçasuavyæadujevelkoutrpêlivost. Nê-
kterÿobraz mi zrajei roknebo dva. Moæ-
náje to tím, æe p‡i p‡emÿ¿lení o námêtu
se mi jeho hlavní motiv objevuje v‡adê
rûznÿch prostorû. Tímjsemtaké do¿el
kcyklûm, kterév¿aknedokonçuji a çasto
v nich pokraçuji aæ po letech. Takovÿmi
cyklyjsounap‡. �Cesty�, �Vêæe�, �Mos-
ty� a neustálese opakující �Lodê� (snad
podvêdomélákání dálek). Têchjsemza-
sadil dorûzného prost‡edí nejvíce.

Které období tvé vÿtvarné çinnosti
bylo nejúspê¿nêj¿í?
Kdyæ se ve své tvorbê ohlédnu zpêt,

tak to byla asi druhá polovina sedmde-
sátÿchlet aosmdesátáléta, kdyjsemvy-
tvo‡il nejvíce obrazû, kreseb, gra�ckÿch
listû i koláæí. Také jsemhodnê vysta-
voval. Nadruhoustranu mi v¿akz têch-
tolet nic nezûstalo. Atakjsemvlastnê
rád, æe vêt¿ina mÿch prací je u p‡átel,
obdivovatelûnebop‡íznivcû. Stávají se
tak mÿmkontaktems nimi, se svêtem,
s lidmi.

Ptalase Blanka Çuhelová

‡íje n 2 003s t r a na VI

Divadelnícykluspodzim 2003
29. ‡íjna 2003
Studio DVAPraha:
István Örkény: KOÇIÇï HRA

18. listopadu2003
Klicperovodivadlo Hradec Králové:
Moliére: DONJUAN

1. prosince 2003
¢vandovo divadlo na Smíchovê:
W. Shakespeare: BOU”E

5. ledna 2004
Divadlo Petra Bezruçe Ostrava:
Tennessee Williams:

SKLENëN¥ZVë”INEC
Zmêna programuvyhrazena
P‡edprodej budezahájen 13. ‡íjna2003
v Mêstskéminformaçním centru kaædÿ
denod8:00hodin do 17:00hodin.
Stávající abonenti mají moænost vÿmêny
svéabonentkyod6. ‡íjnado10. ‡íjnavædy
od10:00do16:00hodinv Ottendorferovê
domê(Hana¢vandová, tel: 461 535173).

Váæení a milí, leto¿ní koncertní sezó-
na námzaçíná zajímavê avodlehçeném
tónu. AspoñjménajakoJohn Duarte, Duke
Elington, Manuel de Falla anebo úæasnÿ
Astor Piazzollato naznaçují.
Tyto autory si vybrali brnên¿tí muzi-

kanti Vladislav Bláha aJaromír Zámeç-
ník. Obajsou vÿkonní umêlci avítêzové
mnoha evropskÿch soutêæí. Vytvo‡ili spolu
duo kytara - akordeon, coæ je na první
pohled neobvyklé spojení. Alejistá dra-
matiçnost obou nástrojûto urçitê posvê-
cuje.
Mámradost, æe pánové mají vreper-

toáru Skladby pro Poliçku od Bohuslava
Martinûaæejetedyv profesionálnímpo-
dání usly¿ímei u nás.
Pêknÿ poslech a p‡eji námv¿em, aƒ

¿ƒastnou nohou vstoupíme do leto¿ního
svêta hudby.

Blanka ¢efrnová

Pozvánka na
koncertKPH

Zp‡edsavení Bou‡e ¢vandova divadla
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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 514715
www.booksy.cz
e-mail:

knihovna@booksy.cz

Ve‡ejnê p‡ístupnÿ internet!

ZU¢SVITAVY
tel. 461 534312

3. Pá 9:00- 11:30 hod. sál ZU¢
Houslovÿseminá‡
Milu¿e Barvínkové
11. - 12. So, Ne ZU¢, Ottendorferûvdûm
SvitavskéJAZZïÇKOVÅNï
12. Ne 17:00 hod.
Kostel Nav¿tívenní Panny Marie
Koncert k 10. vÿroçí çinnosti
sboru VOXANGELORUM
16. Çt 17:30 hod. sál ZU¢
Æákovskÿ hudební veçer

Tÿdenknihoven
6. - 11. ‡íjna 2003
Tÿdenknihovenmáve-

‡ejnosti p‡ipomenoutjaké
postavení mají knihovny
vdne¿níspoleçnosti ajak
mohou napomáhat v¿eobecné dostupnosti
informacízakotvenév Listinêlidskÿchpráv
asvobod. Knihovnynabízejí ve‡ejnosti bez-
platnÿ nebo velmi levnÿ p‡ístup kinfor-
maçníchzdrojûm, dêtem, mládeæi i dospê-
lÿmkulturní avzdêlávací alternativu. Jsou
místem, kdeje moænétrávit volnÿças. Pod-
porují rozvoj çtená‡ství a umoæñují prohlu-
bovat vzdêlanost v¿echvrstevobyvatelstva
bez rozdílu.
V¿echnysluæbyknihovnybudouvtomto

tÿdnu zdarma (registrujeme nové çtená‡e,
nevybíráme poplatky za upomínky, posky-
tujeme 30 minut naInternetuzdarma, ...).
Srdeçnêzvemei maminkys dêtmi nanezá-
vaznouprohlídkudêtskéhooddêlení vdobê
od 13 do 17 hod. dennê (kromê çtvrtka).

8. St 8:30 hod. a 10:00 hod.
Divadlo Trám
Pohádkyz kufrupanaPohádky
Po‡adpro dêti z mate‡skÿch¿kol a niæ¿ích
roçníkûzákladních¿kol

9. Çt 10:00 hod. a 14:00 hod.
Nebojte se Internetu
Kurz pro seniory

9. Çt 17:00 hod. Nadace J. Plívy
Svêt orientuaneb v¿e, co vás
kdyzajímaloo arabskékutlu‡e,
æivotnímstylua náboæenství

Pozvání p‡ijala Kate‡ina Kantarová, kte-
rávyuçuje cizince v ùstavujazykové aod-
bornép‡ípravy Univerzity Karlovyv Praze,
studuje bohemistiku na Filozo�ckéfakultê
Univerzity Karlovyanav¿têvujevÿuku ùsta-
vuBlízkéhovÿchodua Afriky. Kate‡ina Kan-
tarováse narodilav Çechách(otecje Sy‡an,
matka Çe¿ka), nêkoliklet æila vSÿrii. Dlou-
hodobê se vênuje blízkovÿchodní proble-
matice, externê spolupracuje s organizací
Çlovêkvtísni.

Asociace Brontosaura
tel. ç. 723 176873
http://sybronto.unas.cz

e-mail: brontosy@seznam.cz

16. Çt NadaceJosefa Plívy
58. cestovatelskÿveçer
Putování p‡i diapozitivech p‡írodou Rumun-
skase ZdeñkemJiru¿em.
Vstupné dobrovolné

27. Po
Vÿlet do Boskovic
P‡ihlásit je t‡eba se nejpozdêji do 15. 10.
p‡es email nebotelefonicky.

Dûm dêtía mládeæe
�Paleta�
e-mail: ddm@ddm.svitavy.cz
www.ddm.svitavy.cz

Lan¿krounská 4, Svitavy • tel.: 461 533 743

3. - 5. 10.
Vÿlet s dêtmi
do Broumovskÿchskal
8. St 13:00 hod. Rosniçka
Obvodníkolovp‡espolnímbêhu
8. St 16:30 hod.
Otev‡enÿ dennalodênici
- projíæâky naloâkách

11. So 9:00 hod. leti¿tê Vendolí
OPohár DDMF1A
14. ùt rybník Rosniçka
Okresní kolovp‡espolnímbêhu
15. St 15:00 hod. Cihelna
Pou¿têní drakû - ve‡ejnásoutêæ
17. - 19. 10. Malá ùpa
Korálkování prorodiçes dêtmi do6let
25. So 10:00 hod. DDM
Keramickédopoledne pro ve‡ejnost
Cena 30,- Kç/1 osobu

27. Po9:00hod. sport. halanaSt‡elnici
Prázdninové rychlolezení
Poplatek 10,- Kç

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

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

3. Pá 16:00 hod.
Otev‡ení Nadaçního çajového
klubu
Otev‡eno kaædÿden 16:00- 21:00 hod.

Vÿstavak35. vÿroçíroku1968

Rocková¿kola COMETOJAM, ZU¢
Svitavy a St‡edisko kulturních
sluæeb mêsta Svitavy obnovují

SVITAVSKÉ
JAZZïÇKOVÅNï
10. - 12. ‡íjna
ZU¢a Ottendorferúv dûm
Vÿuková dílna
pro mladéjazzmany
Covás çeká: vÿukahrynanástroj (technika
hry, sólováhra, doprovodnáhra), vÿukaim-
provizace, hudební teorie, veçerníjamses-
sionyv Çervenéknihovnê, p‡edvádêçkaná-
strojûa hudebního vybavení, ...
Vyuçovat se bude elektrická i akustická
kytara (Marek ¢maus), basová kytara (Petr
Pavlík), bicí nástroje (Pavel Razím), piano
(Martin Krç), zpêv (Petra Studená), trubka,
flétna, saxofon(Bharata Rajno¿ek), impro-
vizace (Petr Zeman)
væánrech mainstreamjazz, fusion, blues,
funky..
Kdispozici budou kytarové a basové apa-
ráty a bicí souprava.
Kurzuse mohouzúçastnit úplnízaçáteçníci
i velmi pokroçilí hráçi.
Cenu kurzu: 890 Kç.

Programkurzu:
Pátek

16- 17 hod. prezence v ZU¢(ul. R. Klou-
dy) arozdêlení æákûlektorûm
17- 19 hod. vÿuka
20- ?jamsessionv Çervené knihovnê

Sobota
dopoledne- individuální vÿuka
odpoledne-individuálnívÿuka, p‡edná¿ka
teorieaimprovizace, p‡edvádêçkazakázko-
vÿchkytar kytará‡e Petra Procházkya dal-
¿íhohudebníhovybavení (Roland, Boss,
Line6, ...)
20- ?jamsessionv Çervené knihovnê

Nedêle
dopoledne- individuální vÿuka
odpoledne- vÿukaap‡edná¿kateorieaim-
provizace
zakonçení kurzu kolem16. hodiny
Dal¿ípodrobnosti najdetenaweburoc-
kové ¿koly CTJ www.cometojam.cz

tÿden

knihoven



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 ‡íje n 2 003

1. - 2. St, Çt 19:30 hod.
Hrdina Çína, Hongkong 2002
Historickÿakçní velko�lm. Barvitá podívanás ne-
uvê‡itelnÿmasijskÿmbojovÿmumênímaromantic-
kÿmp‡íbêhemolásce acti.
Nominace na Oscara a Zlatÿglóbus.
Scéná‡ areæie: Zhang Yimou
Vstupné: 55,- Kç titulky od 12let 94 min.

3. - 4. Pá, So 19:30 hod.
Líbánky USA, SRN2003
Bylyto krásnélíbánky, dokudto nezaçalo... Roman-
tická komedie olásce asvatební cestê do Evropy.
Reæie: Shawn Levy
Vstupné: 50,- Kç titulky od 12let

5. - 6. Ne, Po 19:30 hod.
Nebezpeçnáznámost USA2002
Lehkomyslnÿ flirt s nesprávnou dívkou zmêní jeho
spokojenÿæivot ve smrtelnê nebezpeçnounoçní mûru.
Reæie: John Polson
Vstupné: 57,- Kç od 12let titulky 84 min.

7. - 8. ùt, St 19:30 hod.
Praváblondÿnka2 USA2003
Lep¿í. Odváænêj¿í. Blonâatêj¿í. Pokraçování úspê¿né
komedie. Vhlavní roli: Elle Woodsová
Reæie: Charles Herman-Wurmfeld
Vstupné: 50,- Kç titulky 95 min.

9. - 10. Çt, Pá 19:30 hod.
Bílÿoleandr USA, SRN2002
Jak vypadáæivotopis lidské du¿e? Psychologické
dramaorozporuplnémvztahu matky adcery aojed-
nomnelehkémdospívání.
Reæie: Peter Kosminsky
Vstupné: 50,- Kç od 12let titulky 110 min.

11. - 12. So, Ne 19:30 hod.
FanfánTulipán Francie 2003
Legenda, p‡íbêho neohroæenémsnílkovi. Roman-
tické dobrodruæství mladého venkovana z období
Ludvíka XV. Vhlavní roli: Vincent Perez.
Scéná‡: Luc Besson, reæie: Gérard Krawczyk
Vstupné: 60,- Kç od 12let titulky 97 min.

13. - 14. Po, ùt 19:30 hod.
Gangyv NewYorku USA2002
Duch Amerikyse zrodil v ulicích. Historické drama:
velké obçanské nepokoje 11. - 13. çervence 1863
v NewYorku. Vhlavníchrolích: Leonardo DiCaprio,
Daniel Day- Lewis, Cameron Diazováa dal¿í.
Reæie: Marti Scorsese
Vstupné: 55,- Kç od 12let titulky 168 min.

15. St Filmovÿ klub: 19:30 hod.
Bowlingfor Columbine

Kanada, USA2002
120 minut plnÿch úæasného materiálu. Dokument
hledající odpovêâna otázku, proçje v USAkaædo-
roçnêzabitotoliklidí st‡elnouzbraní.
Scéná‡ areæie: Michael Moore
Vstupné: pro çleny FK: 35,- Kç, ostatní 45,- Kç
od 15let titulky 102 min.

16. a 18. Çt a So 19:30 hod.
Zloçinje extrémní sport

Kanada, Francie, GB 2002
Kdyæ má¿ nato udêlat banku po svém, má¿ prachy
na cokoliv. Parta mladÿch sportovcû si vylep¿uje
rozpoçet ra�novanÿmi loupeæemi.
Akçní krimi.
Reæie: Gérard Pirés
Vstupné: 60,- Kç od 15let titulky 100 min.

17. Pá kino nehraje
18. - 19. So17:00hod., Ne15:00a 17:00hod.
Prasátkoajehovelkÿp‡íbêh USA2003
Vnovÿch p‡íhodách ze stokorcového lesa ukazuje
prasátko svou doposudskrytou, odváænoutvá‡.
Podle knihy A. A. Milnea: Medvídek Pú
Reæie: Francis Glebas
Vstupné: 50,- Kç dabováno 74 min.

19. - 20. Ne, Po 19:30 hod.
Dalekodonebe USA, Francie 2002
Co udêlá, kdyæ manæela p‡istihne v náruçí jiného
nebe? Melodramao vÿbuchurodinného krbu.
Scéná‡ areæie: Todd Haynes
Vstupné: 55,- Kç od 12let titulky 108 min.

21. ùt 19:30 hod.
Pavouk Kanada, GB 2002
Mistr napêtí se vrací. Ralph Fiennes v psychologic-
kémdramatu. Citlivástudie o schizofrenii.
Reæie: David Cronenberg
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 99 min.

22. St Filmovÿ klub: 19:30 hod.
Laurel Canyon USA2002
Hereckÿ koncert Frances McDormandové. Psycholo-
gickÿ�lmo hudební producentce, kterávyznávágene-
raci hippies ajejí vztahsesynem-serióznímléka‡em...
Scéná‡ areæie: Lisa Cholodenkoová
Vstupné: pro çleny FK: 35,- Kç, ostatní: 45,- Kç
od 15let titulky 101 min.

23. - 24. Çt, Pá 19:30 hod.
Hodiny USA2002
Spojenyvçase avá¿ni. Psychologické drama- nev¿ed-
ní �lmovÿpoçin, opírající se o nev¿ední zpracování
nev¿ední látky. Osudyt‡í æenvrûznÿchçasovÿch
obdobích. ùæasnÿ �lmu podle románu Michaela
Cunninghama.
Reæie: Stephen Daldry
Vstupné: 55,- Kç titulky 115 min.

25. - 26. So, Ne 19:30 hod.
Letu¿ka1. t‡ídy USA2003
Gwyneth Paltrowová vromantické komedii o dívce,
kterátouæí vzlétnout zasvÿmsnem.
Reæie: Bruno Barreto
Vstupné: 55,- Kç titulky 87 min.

27. - 28. Po, ùt 19:30 hod.
Nudav Brnê ÇR2003
Komedie navzdory osudu. Smutná komedie, dojem-
nÿ p‡íbêh olásce. Çernobílÿ kaleidoskop drobnÿch
osudûnêkolikaobyvatel Brna.
Scéná‡ areæie: Vladimír Morávek
Vstupné: 50,- Kç od 12let 103 min.

29. St 19:30 hod.
Novo ¢vÿcarsko, Francie, ¢panêlsko 2003
P‡íbêh muæe, kterÿztratil pamêƒ a kaædé ráno zaçí-
ná novÿæivot. Nêkterÿmlidemto vyhovuje...
Reæie: J. - P. Limosin
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 98 min.

30. - 31. Çt, Pá 19:30 hod.
Adaptace USA2002
Nicolas Cagev kûæi Charlieho Kaufmana. Zapeklitá
komedie o zlodêji orchidejí ascénáristovi v krizi.
Psychologickÿ p‡íbêh, kterÿzkoumá krizi moderní-
ho çlovêka. Filmová událost!
Reæie: SpikeJonze
Vstupné: 55,- Kç titulky 115 min.

1. listopaduNe 19:30 hod.
Sexuální rekonstrukce
2. - 5. listopaduNe- St 19:30 hod.
Æelary
6. - 7. listopadu Çt, Pá
Chladnokrevnê

Filmypro ¿koly:
1. 10. - 3. 10. 8:30 hod.
Pánprstenû: Dvê vêæe
Druhá çást �lmové trilogie, adaptace ságy J. R. R.
Tolkiena. Válka s Mordoremje¿tê zdaleka není vy-
hraná... Reæie PeterJackson
Vstupné: 35,- Kç 179 minut titulky
Urçeno: pro druhÿstupeñZ¢a S¢

Filmypro ¿kolnídruæiny
7., 8. ùt, St 13: 15 hod.
Mach, ¢ebestová
a kouzelné sluchátko
Vstupné: 20,- Kç 83 min.

21., 22. ùt, St 13: 15 hod.
Král sokolû
Vstupné: 20,- Kç 96 min.

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 602 969 647

1. - 2. St Çt 20:00 hod.
Hrdina Çína, Hongkong 2002
Vstupné: 55,- Kç titulky od 12let 94 min.

3. - 4. Pá, So 20:00 hod.
Líbánky USA, SRN2003
Vstupné: 50,- Kç titulky od 12let

7. - 8. ùt, St 20:00 hod.
Praváblondÿnka2 USA2003
Vstupné: 50,- Kç titulky 95 min.

9. - 10. Çt, Pá 20:00 hod.
Bílÿoleandr USA, SRN2002
Vstupné: 50,- Kç od 12let titulky 110 min.

11. So 20:00 hod.
FanfánTulipán Francie 2003
Vstupné: 60,- Kç od 12let titulky 97 min.

14. - 15. ùt, St 20:00 hod.
Gangyv NewYorku USA2002
Vstupné: 55,- Kç od 12let titulky 168 min.

16. - 18. Çt, Pá, So 20:00 hod.
Zloçinje extrémní sport

Kanada, Francie, GB2002
Vstupné: 60,- Kç od 15let titulky 100 min.

18. So 15:00 hod.
Prasátkoajehovelkÿp‡íbêh USA2003
Vstupné: 50,- Kç dabováno 74 min.

21. - 22. ùt, St 20:00 hod.
Pavouk Kanada, GB2002
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 99 min.

23. - 24. Çt, Pá 20:00 hod.
Hodiny USA2002
Vstupné: 55,- Kç titulky 115 min.

25. So 20:00 hod.
Letu¿ka1. t‡ídy USA2003
Vstupné: 55,- Kç titulky 87 min.

28. - 29. ùt, St 20:00 hod.
Novo ¢vÿcarsko, Francie, ¢panêlsko 2003
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 98 min.

30. Çt 20:00 hod.
Adaptace USA2002
Vstupné: 55,- Kç titulky 115 min.

31. Pá 20:00 hod.
Sexuální rekonstrukce

USA, GB, Francie 2002


