
Potkáte-li nêkdy vlistopadu nêkde
v na¿emmêstênaulici nebonêkdejin-
destudentaatenvámbude nabízet sa-
molepkuv hodnotêpadesáti korunavy
si ji koupíte... mûæete p‡ijít na koncert.
Vpátek 23. listopadu2001 v¿est

hodinodpoledne v Bílémdomê ve Svi-
tavách. Benefiçní koncert pro mentálnê
postiæené spoluobçany na¿eho mêsta...
P‡ijdete-li (alitovat urçitê nebudete)
uvidíte a usly¿íte:
Dêtskou dechovku ZU¢ Svitavy
Maæoretkyzezákladní ¿kolyv Laçnovê
Pêveckésbory: Svitaváçek, Hlásek, Gau-
dium, Dalibor
Kapely: BigBandZU¢Svitavy, The Pink
Panthers, Toçkolotoç aFranti¿ek Çer-
nÿ.
Amoænávystoupení svitavské Cha-

rity a chlapcûz ùstavusociální péçe
z Bystrého u Poliçky.
Avideoprojekce kabelové televize

Petra Horáka oæivotê asvêtêtêch, pro
kterétenhle veçírek bude.
Atímv¿ímnás provede paní Zdena

Celá.
Atak potkáte-li onoho studenta çi

studentkukdekoli atençi tavámbude
nabízet samolepku za padesát korun
avysiji koupíte...uçinítedobrÿskutek.
Peníze, kterévymênítezaonuvstupen-
ku na koncert, pomohou doplnit denní
stacioná‡apodpo‡í hipoterapii pro men-
tálnê postiæené ve Svitavách. Hipote-
rapieje kdyæ...sedíte na koni asvêt je
krásnÿ a pomáhá to léçit têlo a du¿i.
Denní stacioná‡je kdyæ...je çlovêku
dvacetjednaa ukonçí pomocnou¿kolu
a nikdo ho nezamêstná açlovêk pot‡e-
bujepracovat nemûæesedêt domaa nic
nedêlat açlovêkpot‡ebujeçlovêkaatak
semmûæep‡ijít at‡ebanêcoz hlínyuplá-
cat av peci vypálit a nebo u¿ít a nebo
takvûbect‡ebaproradost nêkomuuká-
zat nêkdevystavit nêkomudarovat. Men-
tálnê postiæení jsou kdyæ... potkáte na
námêstí t‡i krásné maminky ne s ko-
çárky, aleinvalidními vozíkyas dêtmi,
kterÿmnejsou dvaroky, ale deset let.
Mûæeme-li pomoci, udêlejmeto!

Petr Mohr

Dobrÿden,
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¿kolskÿchza‡ízeních, vústavechsociální péçe
i v péçi domácí. To, cosezdravÿmdêtemjeví
jako zcela normální, pro postiæenéje svát-
kem. Dokáæísevelmiradovat a bÿtvdêçnéza
kaædou maliçkost. Tatoradost postiæenÿchje
odmênouproty, kte‡í nezi¿tnê proretardo-
vané pracují.

Nazákladêzpracovanÿchavtermínup‡ed-
loæenÿch projektûje námp‡idêlovánastátní
dotace naty akce, které ùVschválí. P‡itom
40%nákladûje nutno hradit spoluúçastí,
kterouzçásti hradí rodiçeazçástije hrazena
ze sponzorskÿch darû.
OVzaji¿ƒuje (po projednání s místními

organizacemi) akce celookresního vÿznamu.
Nap‡. vÿstavy prací mentálnê postiæenÿch
v Mêstskémmuzeua galerii, vydáváníinfor-
mativních broæur, rehabilitaçní a víkendové
pobyty, ozdravnou hipoterapii atd.
Vroce 1993sepoda‡ilootev‡ít Pomocnou

¿kolu, coæjevelkÿmp‡ínosemprovzdêlávání
mentálnêretardovanÿch.
Vnejbliæ¿í dobênásçekáotev‡ení denní-

ho stacioná‡e pro ty GdêtiH, které do ¿koly
nechodilyvûbec, dálepakproæáky, kte‡í do-
konçí ¿kolní docházku v Pomocné ¿kole. Na
realizaci pracuje Mêstskÿ ú‡ad a‡editelství
Zvlá¿tní ¿koly. Prácejeto nadmíruobtíæná,
obêtaváa v mnoha p‡ípadechaæ nadlidská.
Podêkování si zaslouæí hlavnê Mgr. Ji‡í Petr
z MùSvitavya PhDr. Igor Klos, ‡editel Zvlá¿t-
ní ¿koly.
Dovoluji si podêkovat v¿em, kte‡í námpo-

mohli. Mohlijsme potê¿it ty, kte‡í na¿i lásku
pot‡ebují.

Ludmila Kola‡íková

Sdruæenípro pomoc mentálnê postiæenÿmMûæebÿt, æetentoçláneçekzûstaneçtená‡i
kulturního ainformaçního mêsíçníku GNA¢E
MëSTOH nepov¿imnut. Ani by mêto mnoho
nep‡ekvapilo. T‡i procenta mentálnêretardo-
vanÿchosobz na¿í populacenenítolikviditel-
nÿ poçet. Není viditelnÿzvlá¿tê proty, kte‡í
vidêt nechtêjí. Nemyslímtímvizáæ mentálnê
postiæenÿch, myslímjejichdu¿i. Tajetémê‡
uv¿ech retardovanÿch mimo‡ádnê k‡ehká
acitlivá. Máúæasnouschopnost rozpoznávat
dobro azlo, kteréje çi není na ní pácháno.
Pohybuji sejiæ pêknÿchpárlet mezi mentálnê
retardovanÿmi, i kdyæ pouzecobylaik, ov¿em
s mnohazku¿enostmi vrûznÿchsféráchçin-
nosti pro zlep¿eníjejichæivota. Dovoluji si
proto‡íci: GNesmírnêsi váæímrodiçû, zvlá¿tê
pakosamêlÿch matek, dálevlídnÿchuçitelû,
vychovatelû, dobrovolnÿchpracovníkûav¿ech,
kte‡ítytok‡ehkédu¿içkysláskouvychovávají.
Nemohuvíc, neævyslovit obdiva podêkování
zav¿e dobré, co protyto máloviditelnés lás-
koukonají. Ati, kte‡í konají bezlásky, nechƒ
o sobê p‡emÿ¿lí..H

NaokreseSvitavybyl okresní vÿborSPMP
zaloæen vr. 1980 p‡i ùstavu sociální péçe.
Bylatodoba, kdyp‡eváænouçástzamêstnan-
cû ùSPSvitavytvo‡ily‡ádovésestry. Z‡ízení
SPMPvelmi p‡ivítaly, reæimov¿emtétopráci
nep‡ál. Vtédobêçlenskázákladnabylapou-
hÿch8çlenû. Potíæe bylyveliké, ale nêkolika
nad¿encûmvçeles panemuçitelemJarosla-
vemPolákemseda‡ilovytvá‡et alespoñskrom-
néakceproradost postiæenÿch. PanPolákv¿ak
neçekanê zem‡el. Jeho odchod ochromil na
urçitou dobui aktivitu Sdruæení.
Chybêla hnací síla, jeho akceschopnosti

a vûle aktivizovat programyve prospêchpo-
moci. Zakladatele zastoupilajeho manæelka
MartaPoláková−maminkaretardovanéhodêv-
çátkaazapomoci dal¿í maminky Marie Dou-
bravové dræely SPMPGnadvodouH.
Vroce 1988jsemseijázapojila do práce

mentálnêretardovanÿch. Impulzemktomuto
kroku bylo narození vnouçkas Downovÿm
syndromem. Prostudovalajsem mnoho knih
a broæur o problematice mentální retardace
a poténaznala, æejezapot‡ebí nastartovat do-
slova novÿsystémpráce. Rok potéjsembyla
zvolenap‡edsedkyní OVSPMPadáleçlenkou
ùVSPMPÇRv Praze. Prácese da‡ilaa da‡í.
Vsouçasné dobê mámejiæ 268çlenû. Pracuje
6 místních organizací, ato vtêchto mêstech
aza‡ízeních: ùSPSvitavy, ùSPBystré, veSvi-
tavách, Litomy¿li, Moravské T‡ebové a Po-
liçce. Snaæí se pomoci dêtemve speciálních
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Dêti ve Speciální Mate‡ské¿kole Svitavy.



Rekonstrukce podoby nejstar¿ího osíd-
lení, stejnêjakosmê‡ování Trstenickéstez-
ky, probíhá podle toponomastickÿch kri-
térií. Struçnê‡eçeno−tímurçujícímjsou
místní a pomístníj ména, která se na na-
¿emúzemí dochovala. Na území Svitavska
senejçastêji setkávámespatronymiky(míst-
níj méno odvozené odjména nebo povo-
lání p‡edkû), kteréjsoudominantní v ob-
dobí IX. − XI. století (Cetkovice atp.).
Vobdobí první klá¿terní kolonizace ve
XII. století sej ména odvozovala buâod
obecnÿchjmen(Biskupice, Opatovice),
nebo odj menosobních(Jaromê‡ice, Uh-
‡ice). Utakovÿchjmenkonçícíchna-ice se
p‡edpokládánejstar¿í osídlení. Naopak
j ménazakonçenána-ov z XI. století zna-
menají vlastnictví místaazaçalaseobje-
vovat v blízkosti obchodníchstezek(Rad-
kov, K‡enov, ùtêchov, Radi¿ov, Pêçíkov
atd.). Zvlá¿tní kapitoloujsou místníj mé-
naodvozenáz charakterukrajinynebo
specifického porostu (Chrastová, B‡ezo-
vá, Borová, Trnávka, DlouháLouçka),jiná
dostalapojmenování odzpûsobuvystavêní
formouvykácenílesa(T‡ebová, Roubani-
na) neboodnalezi¿tê nerostnÿchsurovin
(Rudná, Rudka). I z tohoto prostého vÿçtu
jez‡etelné, æeslovanskéosídlení praktic-
kynezasáhlookolí na¿eho mêstaa bylo-li
nêjaké, takpouze doçasné(lovecké nebo
pracovní) a aæ do XII. století nesehrálo
podstatnou roli p‡i územní kolonizaci.
Zcela odli¿ná byla situace v okolí ob-
chodních stezek, kde podstatnê p‡ibÿvá
archeologickÿchnálezûajakse ukázalo:
smê‡ování têchto prastarÿch cest mêlo
podstatnÿvliv naroz¿i‡ování sídleních
oblastí nejprve Moravskot‡ebovska, ale
vzásadê také Svitavska, i kdyæ budoucí
centrumoblasti, samotné mêsto Svitavy,
bylo odp‡ímé kolonizace u¿et‡eno. Ov¿em
nic nenítakjednoduché, atakrekonstruk-
ce vedení starÿch cest zûstává velikÿm
problémemsouçasné historie ai p‡es çet-
népokusyrenomovanÿchbadatelûjetoto
období zahaleno tajemstvím. Ale otom
p‡í¿tê.

Radoslav Fikejz

Tímetnikem, kteréposunuloçeskédê-
jinydoepochyranéhost‡edovêku, byli Slo-
vané. Jejich p‡íchodemzaçíná na na¿em
území doba historická, tedy dobajíæ lze
osvêtlit nazákladê psanÿchpramenû. Toto
tvrzenív¿akproçeskédêjinyneplatí, neboƒ
první písemné prameny se objevují (ne-
poçítáme-li velkomoravsképísemnictví) aæ
kolemp‡elomuprvníhotisíciletí. Onykusé
zmínky vzahraniçních pramenech posou-
vají ná¿ vÿklad do podmínek spí¿e proto-
historickÿch, situacesezlep¿ilapo konsti-
tuování staroslovên¿tinyjakospisovného
jazykavIX. století, av¿aktímhlavním, z çe-
holzep‡i vÿkladudêjinvycházet,jsouopêt
archeologicképrameny. Archeologierozçle-
niladobuodVI. do XII. století nanêkolik
základníchetap: 1. odVI. století (tedyod
p‡íchodu Slovanû) po století VIII. jakosta-
rohradi¿tní období, 2. od VIII. století do
X. století zahrnující Velkou Moravuaprvní
utvá‡ení çeského státujakoobdobí st‡edo-
hradi¿tní a koneçnê 3. období mladohra-
di¿tní do XII. století, konkrétnê do roku
1197(nástup P‡emysla OtakaraI. natrûn).
Obecnêvzatosev historickéliteratu‡e

s doloæenÿmosídlovánímsvitavskéoblas-
ti nesetkáváme. P‡íchodSlovanûnana¿e
území severní Moravskou branouv první
t‡etinê VI. století ajejichpostupsmêrem
kjihuaækúzemíobydlenémuLangobardy
jearcheologickyzmapován, aleosídlování
vÿchodníchÇechnenízatímdoloæenovûbec.
Lze p‡edpokládat, æe vÿznamnou úlohu p‡i
slovanskékolonizaci vÿchoduÇechsehrála
tzv. Trstenickástezka, ojejíæ podobêao no-
vÿchnáhledechnanisi budemevyprávêtp‡í-
¿tí mêsíc. ùzemí Svitavskabylo porostlétzv.
pomeznímhvozdemaaæ na území úrodné
Malé Hanébylotak‡kaneobyvatelné. ùdolí
vokolí Jevíçka a Mohelnice byla osídlena
nejd‡íve, i kdyæ pozûstatkystarÿchsídli¿ƒse
dochovalysporadicky, atozejménavpomíst-
níchnázvech(Jevíçko- UStaré ka¿ny, Chor-
nice- Kelinskÿpotok, Biskupice-VeLhotách
atp.) ùstupemlesû na spra¿ovÿch pûdách
vúdolí‡ekySvitavyvznikalystepní ostrûvky,
jeæ mohlybÿt obydleny−Mor. Radimê‡, B‡e-
zová, Laçnov, Staré Svitavy.
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Odnepamêti k souçasnosti III.

PohlednaosaduSvitávkana místo, kdestávalostaréslovanskéhradisko. Zesbírkypo-
hlednic M. Samkové.

Zaprá¿ené a opra¿ované
Moænábyvás zajímalo, kdevlastnê

jsou uloæeny nejstar¿í doklady o histo-
rii Svitav. Obecnêvzatostudiunejstar-
¿ích písemností se vênuje historická
disciplínadiplomatika. Bylosnemmno-
ha generací historikû sepsat v¿echna
dochovanálistinnásvêdectví a opat‡it
jekritickÿmkomentá‡em. Poçáteçní ne-
úspê¿népokusyvedlyvroce 1904kedi-
ci st‡edovêkÿchlistin Codex diploma-
ticusetepistolarisregni Bohemiae(CDB),
jehoæ vydávání pokraçuje aæ dosouças-
nosti. Na Moravê bylasituacesloæitêj-
¿í, tamodroku1836vychází moravskÿ
diplomatá‡, kterÿbyl znehodnocençet-
nÿmifalzyjehovydavatelû. Teprvepoz-
dêji nastalozkvalitnêní práce badatelû
na kodexu, jenæje známpodzkratkou
CDM. Vedletêchtodvounejvÿznamnêj-
¿ích prací existuje ‡ada nazvána Re-
gesta diplomatica nec non epistolaria
Bohemiae et Moraviae, kteráje vydá-
vána dodnes. Existují i edice mnoha
¿lechtickÿch archivû a podrobné stu-
die k vÿznamnÿmproblémûmst‡edo-
vêkÿchi novovêkÿch dêjin. V¿echny
práce mají jeden cíl: shromáædit po-
kud moæno v¿echny dûleæité listiny,
srozumitelnêjep‡epsat a kritickyvylo-
æit. Takové edice astudie potomslouæí
historikûm, kte‡í z nichonydêjinyvy-
kládají, aniæ by museli váæit mnohdy
zdlouhavé a çasovê nároçné studium
pramenû.
Pro mêstoSvitavyjsoudûleæitév¿ech-

nyt‡i zmínêné edice, i kdyæ nejvícelis-
tinjev moravskémdiplomatá‡i. Aejhle,
p‡i zkoumání nejstar¿íchlistin, kdeje
zmínênoj méno Svitav, se ukazuje, æe
sejedná ofalza. Tedy nikoliv ofalza
novovêkáslouæící k podep‡ení tvrzení
autora−historika, ale ofalza dobová,
která mêlazlistiñovat nêco, covesku-
teçnosti písemnê neexistovalo. Tedy
mêlyryzepraktickÿvÿznam. Takováje
listina krále Vladislava I. hlásící se
kroku1167, napsánav¿akbylanêkdy
p‡edrokem1200. Svÿmvÿznamemje
topodobnéi s listinami kníæete Bed‡i-
cha z konce XII. století, av¿ak ty se
vûbec nedochovalyaznámeje pouze
z písemnÿchodkazûjinÿchhistorikû.
Tou nejdûleæitêj¿í listinou pro mêsto
je tzv. zakládací listina mêsta Svitav,
ov¿emnejednáseoæádnouzakládacílis-
tinu, ale o nejstar¿í dokument, v nêmæ
se o mêstê pí¿e z roku 1256. Æe by se
jednalo o dobovéfalzum? Asi ano, ale
aƒjetotaknebone,jetoskuteçnê nej-
star¿í mêstská listina s hodnovêrnÿm
datováním. Vsouçasnosti je uloæena
v archivních depozitá‡ích opavského
archivu, resp. vjeho poboçce v Olo-
mouci.

−rf−
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Nejznámêj¿ímsvitavskÿmfotografem
byl vet‡icátÿcha 1. polovinê çty‡icátÿch
let minuléhostoletí Lothar Domes (stitulem
fotomistr). Mêl svûj ateliérnasvitavském
námêstí v çísle 65. Star¿í obçanézde pa-
matují pozdêj¿í provozovnu Foto − Alois
Krejçí, témê‡vedle Mêstského dvora. Od
Domese pochází nejvíce zábêrû na horní
çást námêstí, ale také na Mêstskÿ dvûr,
hotel Slavia, starouradnici, DûmU Mou‡e-
nína ast‡ední adolní námêstí. Jeho foto-
grafiejsouoæivenylidmi ap‡edstavují çasto
sváteçní anedêlní korzasvitavskÿchobça-
nû. Li¿í setakodbêænÿchstrohÿchzábêrû

Pohledydo fotografickÿch sbírekmuzea
jinÿchautorû. Jsouprovedenybuâjakofo-
tografie, nebonasklenênÿchdiapozitivech
astalysepodkladypro‡adupohlednicvydá-
vanÿch OttouTyroltemçi HubertemRatze-
rem−d‡ívêj¿í prodejna papírnictví GNarpaH
vedle obuvi na hornímnámêstí i Wilhel-
memKahleremnadolnímnámêstí ç. 8.
LotharaDomese mûæemetaképrezen-

tovat dobovÿmi fotografiemi ¿kolnícht‡íd,
abiturientû, prvníchtaneçních, zájmovÿch
spolkûi divadelníchsouborû. Jehofotog-
rafiejsouæivé, bezprost‡ední a mají svoji
dokumentaçní i umêleckou hodnotu.

Milo¿ Vanêk

Divadelnísouborp‡i Çeské mê¿ƒanské¿kole ve Svitaváchv roce 1935.

vzhledemkturistickésezónênarok. Rok
vypr¿el a myjsme museli, bohuæel, z dû-
vodu dodræení smlouvy betlémvrátit.
Conáv¿têvníkûmnabídnout místonêj?

Svitavyajejichokolí bylyvyhlá¿enoubet-
lémá‡skou oblastí atak byi v historické
expozici svitavského muzea mêlybÿt betlé-
movéfigurkyzastoupeny. Odpanadoktora
Jaroslava Sedlá‡e z Masarykovy univerzity
v Brnê, odborníkanaplastiky17. −19. sto-
letí na Moravêjsme se p‡i jeho náv¿têvê
na¿eho muzeavsrpnuleto¿níhorokudo-
zvêdêli o existenci vzácného avelice zda-
‡ilého betlémuve Skleném. Tento betlém
není zdaleka tak bohatÿ, jako svitavskÿ.
Je v¿aktvo‡en velmi zachovalÿmi d‡evê-
nÿmi polychromovanÿmi postavami, cca
30centimetrûvysokÿmi, realistickyjsou
pojatytakévelikostí k postavámodpovída-
jící figurykonê, slonaavelblouda. Zcela
chybí budovy, kteréjsoutaktypické právê
pro svitavskÿ betlém. Tímvíce v¿ak vy-
niknoujednotlivé betlémovéfigury. Díky
ochotê svitavského pana dêkana Ji‡ího
Polá¿ka, dojehoæ farnosti Sklené pat‡í,
mûæete nyní ataké o blíæících se vánoç-
níchsvátcíchtentopûvabnÿbetlémobdi-
vovat i vy. Anámse snad çasempoda‡í
zjistit také data, která námjsouprozatím
utajena−autora(nebo autory?) a období
a okolnosti jeho vzniku.

−bç−

Co se dêje vmuzeu

STÅLÉ EXPOZICE
POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK

Z HISTORIE PRAÇEK
SVITAVSKÅZASTAVENï

OSOBNOST
OSKARASCHINDLERA

• • • •Do 18. 11.
P”EHLïDKA2001

22. 11. −6. 1. 2002
Vzpomínka na Bohuslava Reynka

Vernisáæ: 22. 11. v 17 hodin

Vzhledemkrozliçnÿmvÿstavám, které
nav¿têvujetevevÿstavníchsíníchna¿eho
muzea, bychomVásvna¿emVokabulá‡i rádi
seznamovalitakés nêkterÿmi v¿eobecnêroz-
¿í‡enÿmi pojmyz oblasti vÿtvarnéhoumêní.
Çastosesetkámesezákladním, velmi

zjednodu¿enÿmrozdêlenímumêní narea-
listickéa abstraktní. Pov¿echnoup‡edsta-
vu otêchto slovech máme, ale umímeje
vysvêtlit? Realismus z‡ej mê ano, je po-
chopitelnêj¿í atímje námvêt¿inou bliæ-
¿í. Spoçívá vzachycení viditelné fyzické
reality. Nesnaæísev¿ako dojemdokonalé
kopie, mûæepouæívati idealistickounad-
sázku−tímseostatnêli¿í odnaturalismu.
Sloæitêj¿í je to s abstraktnímumê-

ním. Tonazákladêpûvodníholatinského
vÿznamuoznaçujetvorbu, kteráeliminuje
nahodilosti p‡írodního modelua postupu-
je kjehopodstatê. Toto umêní (pouæíváse
i termínbezp‡edmêtné) se vzdávávztahu
kekonkrétním, reálnÿmjevûm, opou¿tí od
napodobování p‡írodních vzorû, pracuje
pouzes tvary, barvami aliniemi. Autorp‡i-
tommûæez konkrétní, viditelnéskuteçnos-
ti vycházet, leçtakénemusí. Dûleæitouúlo-
hup‡i vznikuabstraktního malí‡ství sehrál
vztahmalí‡stvíahudby. Mezi vÿznamnéprû-
kopníkyabstraktního malí‡ství mûæeme p‡i-
‡adit také çeského malí‡e Franti¿ka Kupku,
æijícíhonapoçátku20. století v Pa‡íæi,jehoæ
umêní oznaçil francouzskÿkritik Valensi
jako GmuzikalismusH. −bç−

Vokabulá‡(nejen)historickÿ

F. Kupka: Sólo hnêdéçáry

Kdyæjsmep‡edrokemotevírali novou
expozici s pûvodními svitavskÿmi sbírka-
mi, upozorñovalajsemnáv¿têvníkynato,
æenanavrácení krásnéhosvitavskéhobet-
lémuz Pardubicjsmese bohuæel s pardu-
bickÿmmuzejnímpanem‡editelemproza-
tímnedohodli. No, uvidíme çasem. Atak
byl betlémdo Svitavzapûjçennejd‡íve na
pûl roku, poté bylazápûjçkaprodlouæena
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Bílÿdûm
tel: 0461 535220

6. ùt 19:30 hod.
Divadelní abonetní cyklus
Slovácké divadlo Uherské Hradi¿tê
Myfair Lady
P‡íbêh hubaté kvêtiná‡ky, která se stane
p‡íçinousázky dvouskvêlÿchlingvistû.
Vstupné: 100,− Kç

7. St 19:30 hod.
Jan Nedvêd
Koncert známého písníçká‡e.
Vstupné: 150,− Kç

14. St 19:30 hod.
Symfonickÿ orchestr Brno
”ídí prof. Poda‡il.
Spolupo‡ádá Nadace J. Plívy
Vstupné: 45,− Kç sleva 30,− Kç
(pro çleny KPH, dûchodce, studenty)

23. Pá 19:30 hod.
Benefiçní koncert
pro mentálnê postiæené
Vystoupí: dechovky, pêvecké sbory a ka-
pelyze Svitav
Vstupné: 50,− Kç

Po‡adySt‡ediska kulturních sluæeb
24. So 8:45 hod.
Taneçní soutêætaneçní skupiny
Ellis Svitavy
Nultÿsvitavskÿ korbel.

27. ùt 19:30 hod.
Podzimvrytmuswingu
Laâa Kerndl a Swing Friens
Vstupné: 80,− Kç

30. Pá 17:00 hod. − 21:00 hod.
Posezení s dechovÿm
orchestremSVITAVANKA
Vstupné dobrovolné

1. 12. So 16:00 hod.
P‡edvánoçní koncert s dechovÿm
orchestremDOUBRAVëNKA
Vstupné: 60,− Kç

Ottendorferûvdûm
tel: 0461 535173

29. Çt 19:30 hod.
Inna Tolmaçovová−klavír
Oleg Stêpasjuk−klarinet
Kristina Stêpasjuková−klavír
Vstupné: 45,− Kç sleva 30,− Kç
(pro çleny KPH, dûchodce, studenty)

Divadlo Trám
tel: 0461 535058

4. Ne 15:00 hod.
Malé divadélko Praha:
Ostateçné princeznê Mánê
Klasická pohádka na motivy nezbednÿch
pohádekJosefa Lady
Vstupné: 30,− Kç

13. ùt 19:30 hod.
Divadlo Archa:
¢ƒastná Anna
P‡edstavení pro çty‡i hereçky a hudeb-
níka na motivy textû Gertrudy Steinové.
Projekt Divadla Tabula Rasa.
Vstupné: 50,− Kç

15. Çt 19:00 hod.
Podlucernous...
JáchymemTopolem
Vstupné: 25,− Kç

Kinokavárna Galaxie
tel: 0602 969 647

5. Po 19:00 hodin
Podlucernous...
M. Kuçeroua M. Polákem
Vstupné: 25,− Kç
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Vzpomíná: Ji‡í ¢erÿch, Ji‡í nebo Daniel
Reynek
Zver¿ûa prózyBohuslava Reynka, çteJan
Dvo‡ák

S BohuslavemReynkemjsemsepopr-
vé setkalaprost‡ednictvímjeho básní, aæ
pozdêji jsemzjistila, æe byl také grafik
a malí‡a neledajakÿ. Jehobásnêi grafiky
ve mnêvædyvzbuzovalypocittajemna, ale
i p‡íjemné blízkosti azvêdavosti, kterou
jsemnedokázalapoj menovat. Tentopocit
se nezmênil ani poté, cojsemsi p‡eçetla
nêco ojeho æivotê, ani poté, co jsemsi
poslechlavzpomínkyjehop‡átelJanaZrza-
vého, Jind‡icha Hegraa dal¿ích. Obrázky
mlçenlivého kraje okolí Petrkova, ve kte-
rÿch se zabydluje p‡íroda ajejí tvorové,
zahrada, dvûr, ptáci, stromy, padající vloç-
ky. Hladivá, alei zneklidñující slova, ob-
razy. Sloæitost doby, ve které p‡emÿ¿livÿ
BohuslavReynekæili sesvoufrancouzskou
æenou, básní‡kou Suzanne Renaudovou,
muæivot neusnadñovala. Nedokázal sejen
takodevzdat okolnímusvêtuazaçal sobê
vlastnímzpûsobemvnímavÿmlidemoko-
lo sebe otevírat srdce, svêdomí. Obrázky

z cyklu starozákonních i novozákonnÿch
p‡íbêhûjsou poznamenány tragikou, zá-
roveñ v¿ak prozá‡eny teplemaláskou.
Azemí, kterásestala Reynkovÿmceloæi-
votnímúdêlem.

Kdyæjsmenav¿tívili tvrz Reynkovÿch
v Petrkovê, mêlajsempocit, æe se tu od
dob Bohuslava Reynka p‡íli¿ nezmênilo.
Stavení, zahrada a dvûr zjeho obrázkû
sezjevili vrealitêasynJi‡í,jakobyz oka
vypadl svému tatínkovi. Akdyæ jsme
v kuchyñce, kterou vidíte na fotografii,
popíjeli çaj, a pan Ji‡í plynou francouz-
¿tinou domlouval telefonicky vÿstavu
Reynkovÿch grafik na p‡í¿tí rok do Pa‡í-
æe, p‡eneslajsemse náhle o çty‡icet let
zpátky. Aatmosféru Reynkovÿchobrazû,
básní, jeho æivota bych ráda p‡iblíæila
i vám.
Na vernisáæ Reynkovÿch obrazûjsem

pozvalavÿtvarnéhoteoretikaJi‡ího¢erÿch,
kterÿ se s Bohuslavem Reynkemosobnê
znal a umí o nêmzajímavêvyprávêt aoba
Reynkovy syny (slíbili ale, æe p‡ijede
pouzejeden−druhÿse musí starat o hos-
podá‡ství s t‡inácti koçkami). Na¿evzpo-
mínání na Bohuslava Reynka doplní jeho

ver¿evpodáníJana Dvo‡ákaahudba, kte-
rá mu bylatak blízká.

Blanka Çuhelová

Vzpomínka na Bohuslava Reynka (1892-1971)
22. 11. 2001 − 7. 1. 2002vÿstava Bohuslav Reynek−grafik, vernisáæ: çtvrtek22. listopaduv 17hodin



Pozvánka do kinokavárny
Podlucernous... Máriem

Marián Polák(svitavskÿrodák astu-
dent FAMU) natoçil dokument s názvem
Mário (je autoremnámêtu, scéná‡e, ka-
meramanemareæisérem).
Filmje o Mário Kuçerovi a premiéru

bude mít na ÇT2 dne 16. listopadu ve
22:30 hod.
Námfilmi hlavního protagonistu Má-

ria Kuçerup‡edstaví autorsnímku Marián
Polák P‡ichází léto as nímçlovêk, kterÿ
zapomnêl stárnout...
Pûvodnê se mêlj menovat Marián, ale

p‡i k‡tutootecs kmotremtrochupopletli
atak byl pok‡tên jako Mário. Málem

osudnÿmse mustal rok1968, kdyodmítl
vpustitsovêtskávojskap‡es bránudokasá-
ren, podnikl nêkolik vodáckÿch a horole-
zeckÿchexpedic dotehdej¿ího Sovêtského
svazu, léta vedl úspê¿nou country kapelu,
zasedá v mêstském zastupitelstvu, dêlá
principálapoutê... Bêhemvíceneæt‡iceti
let ovlivnil avychoval vzájmovÿch krouæ-
cích, letníchtáborecha nejrûznêj¿íchji-
nÿchakcíchprodêti a mládeæstovky, moæ-
nái tisíce dêtí. Touto prací pro druhév¿ak
vædy trochu trpêla jeho vlastní rodina.
Zûstal Mário i po padesátce romantickÿm
klukemnebozaçal docelanormálnêstár-
nout?
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Zp‡edstavení HodnáAnna.

Pozvánka do divadla Trám

s t r a na Vl i s t opa d 2001

çeského undergroudu byl vskutku pestrÿ.
P‡edvojnousezachránit v blázinci, p‡ed
blázincemvdivoçinêrumunskÿchhorvob-
leæení divokÿch domorodcû.
Je¿têvêt¿ívÿpovêdnísílumádialog, kdyæ

seobtáçí okoloautorovaspisovatelského dí-
la. Topolp‡edev¿ímp‡ísnêodmítájakoukoliv
autointerpretaci aodsuzujejijakozbyteç-
nou. Nechƒ si çtená‡ vyhledá, cojej zajímá.
Je patrné, æe psát znamená téæ obêtovat.
P‡edmêtemobêtijezaçastoi fyzickézdraví.H
Petr Zapletal: Jáchym Topol vjednom

kolerecenzeknihyJáchymTopol Nemûæuse
zastavit z perapublicisty Tomá¿e Weisse.
Na poçátku listopadu Jáchym Topol

vydávásvûj novÿromán. Aprávêtennám
p‡ijede do Svitav p‡edstavit.

Divadlo Archa Praha:
Hodná Anna
P‡edstavení pro çty‡i hereçkya hudeb-

níka na motivytextû Gertrudy Steinové.
Projekt DivadlaTabula Rasa, souborsi

kladezacíl pracovat bezstereotypûa p‡e-
demdanÿchomezení. Vædyjakobyodçis-
tého stolu.
Inspirací protentoprojekt bylapovíd-

ka GertrudySteinovéGHodnáAnnaH. Jde
o p‡íbêh obêtavé æeny, která do poslední
kapkysil slouæílínÿmanepot‡ebnÿmlidem.
Umírá opu¿tná astará.
Gertrude Steinovájejednou z nejvÿ-

znamnêj¿íchpostavsvêtovéliteratury. Do
çe¿tinybylp‡eloæenjenzlomekjejíhodíla.
Literární experimentátorka Gertrude

Steinovábo‡ilave svémdíle hlubokozaæi-
tép‡edstavyo stavbêvêty. Poda‡ilosejítak
vytvá‡et zcela neobvyklé obrazy, kteréjsou
potenciálnêi obrazy divadelními.
Hrají: D. Poláková, E. Pospí¿ilová, L. Vycho-
dilová, H. Schmidtmajerová aJ. Ko‡án, scé-
naakostÿmy: P. Nikl, reæie J. Svobodová

Petr Mohr

Malé divadélko Praha:
Ostateçné princeznê Mánê
Klasickápohádkana motivynezbednÿch

pohádekJosefa Ladyje v podání Malého
divadlaz Prahyp‡edstavení plné písniçek,
æivé muziky, humoruavÿbornéloutkohe-
recké souhry.

Manæelé Aniçkaa Rosƒa Novákovi ne-
jsou na¿imdêtemneznámí. Naposledyje
mohly potkat na svitavské pouti. Aniçka
Novákovájepokraçovatelkouslavnéholout-
ká‡ského rodu Kopeckÿch. Zahrají nám
pohádkunaruby, kdy nebojácnáprincez-
na Máñaosvobodí Honzíka Bártûz pekla
svouchytrostí apracovitostí. Nasvési p‡i-
jdounejençerti v pekle, alei dêti v hle-
di¿ti.

Podlucernous...
JáchymemTopolem
Vdivadle Trám
Poçervnovémsetkánís MichalemVie-

weghemmáme dal¿í p‡íleæitost poznat vÿ-
raznou osobnost na¿í literatury. Jáchym
Topol: syndramatikaJosefaTopola, bratr
rockového muzikanta (Psí vojáci) Filipa
Topola, sámautor románu Sestra (podle
této knihynatoçil Vladimír Michálekfilm
Andêl Exit).
GTopolovaosobnostje mezi souçasnÿ-

mi çeskÿmi spisovateli naprosto nep‡e-
hlédnutelná. Kdyæ Topol vypráví o svÿch
disidentskÿch létech, uæasle svê¿ujeme
çelist a oddechujemenadtím,jakÿæivotje
také moænovést. Æivot nejmlad¿í generace
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Klicperovo divadlo Hradec Králové: Betlém
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Pozvánka na koncertKPHAniæto moænávíme, v na¿emkraji ta-
kéæijí vÿborní, skvêle¿kolení muzikanti.
P‡edpárletyp‡ijeli z Ukrajinya dnes uçí
hudbu zajímavÿmzpûsobemdêti v Mo-
ravské T‡ebové, Jevíçku ave Svitavách.
Jsou to manæelé Inna Tolmaçeva a Oleg
Stepasjuk, kte‡í hrají naklavíra klarinet.
Jsou nejen manæelé, ale také ¿ƒastní ro-
diçe. Jejich dcerka Kristina má znaçné
hudební nadání a uæ toho také hodnê
umí. Coæ si uæ nêkolikrát provê‡ila na
soutêæíchjakoje Amadeus v Brnê nebo
PragJunior Note v Praze. Tentokrát tedy
pûjde o opravdovÿrodinnÿkoncert.
Cously¿íme. Urçitê hudbuzajímavÿch

autorû. Nap‡íklad Maxe Regera, varha-
níka, kterÿpat‡il sice 20. století, ale du-
¿í zûstal vromantismu. Nebo Carl Maria
von Webera, tvûrce romantickÿch oper,

jehoæ Çarost‡elec se stále úspê¿nê hraje.
Bûhví, jakÿch dêl bychomse od têchto
skladatelûje¿tê doçkali, ale bohuæel oba
zem‡eli jako çty‡icátníci.
CharismatickÿGeorge Gershwinseçty‡i-

cátÿch narozenin ano nedoçkal, ale p‡esto
sestal klasikemamerickéhudby. Geniál-
nê a ústrojnê dosvétvorbyp‡enesl prvky
jazzové hudby. Urçitê znáte Ameriçana
v Pa‡íæi çi Porgya Bess. VEvropêpodob-
nê pracovali skladatelé Stravinskij, Satie
nebo Milhaud. V¿akhudbu Daria Milhau-
dausly¿ímetaké. Jsemráda,jeho Brazil-
skétancejsouvelmi zábavné.
P‡ehledautorûtímtonekonçí, alenech-

tese p‡ekvapit, urçitêzaznítakéskladby
çeského a ukrajinského skladatele.
Maláklavíristka Kristina másotvade-

set let, ale uæ másvûj repertoár. Zahraje

námskladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta
a F. Chopina. Doufám, æe vásjejí interpre-
tace zaujme apotê¿í. Aæe ve¿kerá hudba,
kterouusly¿íte v podání této hudební ro-
diny, vámprozá‡í poslední podzimní dny.
Ukrajinaje velikájako Francie. P‡e-

jeme v¿emt‡em, aby u nás v na¿í malé
zemi, nikdy nepocítili úzkost, ale vædy
jenrozlet.

Blanka ¢efrnová

Váæeníp‡átelé
dobré hudby,

minulÿrokslavila NadaceJosefaPlívy
10letodsvéhozaloæení. Vrámcijubilej-
ních oslav se konal symfonickÿ koncert,
na kterémvystoupil Orchestr brnênské
konzervato‡e. Setkal ses velkÿmzájmem
mladÿchi star¿ích posluchaçû. Domní-
váme se, æe alespoñjednou za rok by
mêl veSvitaváchvystoupit velkÿsymfo-
nickÿorchestr. Rozhodlijsmese proto
i letos na podzim uspo‡ádat koncert
a pozvat opêt Orchestr brnênské kon-
zervato‡e podvedenímpanaprofesora
Poda‡ila. Je to totiæ nejekonomiçtêj¿í
moænost, jelikoæ profesionální orchest-
ryjsou cenovê nej ménê çty‡násobnê
draæ¿í. Na druhé stranê nelze na váæ-
nouhudbuæádattakovévstupné, které
jsoulidé ochotni zaplatit naestrádyçi
podobnê. Koncert seuskuteçní 14. lis-
topadu v 19: 00 hodin v Bílémdomê.
Pro æáky astudenty bude odpoledne
vÿchovnÿ koncert ve 14:00 hodin. Na
programubudou mimojiné 6. Beetho-
venova symfonie (pastorální) atrom-
bónovÿ koncert se sólistou Luká¿em
Moravcem, mimochodemvelmi nada-
nÿmsvitavákem, kterÿnyní studujena
JAMUv Brnê. Máme setedy nacotê-
¿it!

SoukromáNadaceJosefaPlívydêku-
jetouto cestou mêstskémukulturnímu
st‡edisku pod vedenímpana ‡editele
Mohrai ostatnímsponzorûmzavydat-
nou pomoc a podporu p‡i uskuteçnêní
uvedeného mimo‡ádného koncertu.

Franti¿ek Plíva

Taneçní soutêætaneçní skupiny
ELLIS Svitavyv Bílémdomê
Nultÿsvitavskÿ korbel
Sledujeterádi vtelevizi festivalyasou-

têæe? Je¿têjste nemêli p‡íleæitost zhléd-
nout nêcopodobnéhonavlastní oçi arádi
byste podobnou akci nav¿tívili? Potom
p‡íj mête pozvání nataneçní soutêæ po‡á-
danousvitavskÿmtaneçnímklubemEllis.
Letos poprvése poda‡ilo vytvo‡it vhod-

né podmínkypro udêlení licence k po‡á-
dání takové akce i v na¿emmêstê. Pat‡í
zato díkSt‡ediskukulturníchsluæebSvi-
tavy.
Soutêæ nese název: GNultÿ svitavskÿ

korbelH a bylaza‡azena dorepublikovÿch
postupovÿchsoutêæí vesportovnímtanci.

Pozvánka do Bílého domuP‡ihlásit se mohoutaneçní páryz celé ÇR,
kterésoutêæí v kategoriijuniorskéa hlavní
vÿkonnostní. Je moæné, æesep‡ihlásíi páry
ze zahraniçí. Vystoupení taneçníkû bude
hodnotitsedmiçlennáporota. V¿ichnijejí
çlenové jsou zku¿ení porotci, kte‡í jsou
dræiteli platnÿchlicencí pro v¿echny ka-
tegorie soutêæí.

Chcete-li podpo‡itsoutêæící, p‡íjâtevso-
botu 24. listopadu 2001 do Bílého domu
ve Svitavách. Zaçátek soutêæeje stano-
ven na 8:45 hodin, ukonçení bude podle
poçtusoutêæících, moænáaæ veveçerních
hodinách.
P‡íjâtepovzbudit hlavnê místnítaneçní

páry. Nashledanous Vámi setê¿í çlenové
taneçníhoklubuEllis Svitavya St‡edisko
kulturníchsluæeb mêsta Svitav.

Lenkaa Petr Lapáçkovi z Taneçníhoklubu Ellis. 1. místov kategorii JuniorII. − Cla-
tina nasoutêæi v Liberci 27. 5. 2001.
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OKRESN� KNIHOVNA
VESVITAVáCH

Vÿpûjçní hodiny
PRO DOSPëLÉ
+ INTERNET
Po−St 9−17
Çt zav‡eno
Pá 9−17
So 9−11

PRO DëTI
+ INTERNET
Po−St 13−17
Çt zav‡eno
Pá 13−17

Máchova alej ç. 1, 568 02 Svitavy
Tel.: 0461/222 95

7. Filmovÿklub: Malena
Italskÿreæisér GiuseppeTornatorev melo-
dramatickyladênémfilmuvypráví oæenê,
která byla potrestána za svou krásu. Pí¿e
serok1940, Itálieprávêvstoupiladoválky
s Francií a Británií. T‡ináctiletÿ Renato má
v¿akjinéstarosti: aæ pou¿i sezamiloval do
provdané dcery místního profesora latiny
Maleny. Jenæe krásná mladáæenaje p‡ed-
mêtemtouhyv¿echmuæûmaléhosicilského
mêsteçka. Kdyæsez nístaneprvní váleçná
vdova, zaçnejícelé mêsteçkovênovatje¿tê
vêt¿í pozornost ase zadostiuçinênímsle-
dujejejí pád.

21. Filmovÿklub: Král tançí
Filmreæiséra GérardaCorbiauavznikl podle
románuPhilippaBeaussantaLullyanebHu-
debníkSlunce. Vp‡íbêhu, opírajícímseoæi-
votníosudydvorníhoskladateleLudvíkaXIV.,
Jeana-BaptistaLullyho(1632−1687), tvûrce

vyuæívásvé hudební vzdêlání ktomu, aby
inscenoval podívanou, vycházející z histo-
rickÿch pramenû, stejnê jako z autorovy
imaginace. Mladiçkÿkrál nachází sklada-
tele,jenædokáæeideálnênaplnit p‡edstavu
alegorickÿch dvorskÿch baletû, vnichæ vla-
da‡sámtançí. Sníme pojímáp‡íbêhdvoji-
ce muæû, svázanÿchzvlá¿tnímpoutem, jako
úvahuo vztahuumêní a moci.

24. Shrek
Hrdinoupoçítaçovêanimovanérodinnéko-
medie, natoçenépodlekníæky WilliamaStei-
ga,jezlobr(zvlá¿tní druhobra). Jeo¿klivÿ,
æijevústranílidí, kaædÿsehobojí. Vyznaçu-
jesev¿akveskrze dobromyslnoupovahou.
Vzniklskvêlÿsnímekplnÿodkazûnanejrûz-
nêj¿í pohádky afilmy. Vyznaçuje se doko-
nalÿmtechnickÿmprovedeními vÿtvarnou
stylizací, kombinující fantastické prvky
s hyperrealistickoukresbou.

Pozvánka do kina
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Dûm dêtí
a mládeæe
Paleta
tel.: 24743

e-mail: ddm@ddm.svitavy.cz

ZU¢SVITAVY
tel. 233 12

7. St 17:30hod. sál ZU¢
Æákovskÿ hudební veçer
21. St 17:30hod. sál ZU¢
Æákovskÿ hudební veçer

PostaviçkyzfilmuShrek.

Nadace Josefa Plívy
Nám. Míru 80, Svitavy, tel. 0461/530237 Otev‡eno Po- Pá 9-1 2 14-17 hodin

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

5. Po 18:00hod.
Zahájení vÿstavy TIBET
Prodej upomínkovÿchp‡edmêtû.

14. St 19:00hod.
Koncert Symfonického orchestru
brnênské konzervato‡e
”ídí prof. Poda‡il. Beethoven6. symf. (pas-
torální). Trombónovÿ koncert se sólistou
L. Moravcem.
14:00 vÿchovnÿkoncert pro mládeæ.

21. St 17:00hod.
„Vizebudoucnosti“ Vyhodnocenísou-
têæe pro mládeæ. P‡edání penêæitÿchcen.

24. So 13:00−18:00hod.
25. Ne 10:00−15:00hod. III. Z¢
Seminá‡ africkÿcha b‡i¿ních
tancûproæeny VedeT. Markováz Prahy.
28. St 19:00hod.
Hovory o æivotê
Setkání çtená‡ûknih N. D. Walsche

3. So 7:30 hod. DDM
Onejlep¿í plastikovÿ model −le-
tadlaabojovátechnika, ve‡ejnásoutêæ9. roç-
ník−kategorieI/b, I/c, II/b
3. So 9:30 hod. DDM
Soutêæ vtvorbê wwwstránek
17. So DDM
CojetoINTERNET???
Vstupníseznámeníprove‡ejnost wwwstránky,
e-mail, vyhledávaçe, surfování, cena20,−Kç
24. So 9:00 − 12:00 hod. DDM
BAZAR zimníhosportovníhozboæí
29. Çt 17:00 hod. DDM
6. roçník Mêstského mistrovství
v uzlování

8. Çt 16:00 − 16:30 hod. Nadace
Shazování plechovek
Soutêæ pro dêti, mládeæ adospêlé.
8. Çt 19:00 hod. NadaceJ. Plívy
2. poslechovÿ veçer o skupinê
PinkFloyd uvádí Martin Polách
15. Çt 16:00 hod. sraz u Nadace
Setkání pêstitelû kaktusû, exotickÿch
asukulentníchrostlin−vÿroçní schûze.
21. St 18:30 hod. NadaceJ. Plívy
43. cestovatelskÿveçero TIBETU
vevyprávêní Dr. Leblodraz Brna

• • •
Schûzkypêstitelûexotickÿchrostlinakaktu-
sûjsoukaædépondêlí od14.30hod., schûzky
akvaristûjsoukaædÿpátekod14.00do15.00
hod. v Nadaci.

Asociace Brontosaura
tel. ç. 0604/31 2692
http://sybronto.unas.cz
e-mail: sybront @email.cz



s t r a na VIII l i s t opa d 2001

1. −3. Çt, Pá, So 19:30 hod.
Dracula2000 USA2000
Touha a h‡ích jsou staré jako lidstvo samo.
Legendární postavaz románu Brama Stokera
tentokrát v ulicích souçasného Londÿna a New
Orleansu. Horor.
Reæie: Patrick Lussier.
Vstupné: 50,−Kç titulky 100 min.

4. Ne 19:30 hod.
Kostka Kanada 1997
Nehledej dûvod, hledej cestu... −...strach...
paranoia...nedûvêra...zoufalství... Sci-fi horor
odehrávající se vtajemnémbludi¿ti.
Reæie: Vincento Natali
Vstupné: 55,−Kç od15let titulky 91 min.

5. −6. Po, ùt 19:30 hod.
Zlatíçkaprokaædého USA2001
Romantická komedie o manæelskémpáru holly-
woodskÿch hvêzd. Filmovÿhit sezóny!
Vhlavníchrolích: Julia Roberts a Billy Crystal
Reæie: Joe Roth
Vstupné: 52,−Kç titulky 102 min.

7. St Filmovÿklub: 19:30 hod.
Malena USA, Itálie 2000
P‡íbêh o nezávislosti, intrikách, odvaze a p‡í-
tomnosti opravdovélásky. Vroce 1941 bylo Re-
natovi 13let ajednohodneseobjevilakrásná,
mladáváleçnávdova... Romance.
Scéná‡ areæie: Guiseppe Tornatore
Vstupné: pro çleny FK30,− Kç
ostatní 40,−Kç titulky 90 min.

8. Çt 19:30 hod.
Çokoláda USA
Poetická komedie odehrávající se ve Francii
padesátÿchlet. Tabulkaçokolády uvolní vli-
dechzábrany... Juliette Binochev hlavní roli.
Reæie: Lasse Hallström
Vstupné: 50,−Kç titulky 122 min.

9. −11. Pá, So, Ne 17:00 a 19:30 hod.
Spy Kids USA2001
Nejvêt¿í hrdinovéjsouti nejmen¿í. Nejlep¿ítajní
agenti,jakékdysvêtznal,jednohodnezmizí,je-
diní kdoje mûæezachránit, jsoujejichdêti!
Vjedné z hlavníchrolí: Antonio Banderas
Scéná‡ areæie: Robert Rodrigez
Vstupné: 50,−Kçdabováno 88 min.

12. −14. Po, ùt, St 19:30 hod.
Zaçaloto
jednéæhavénoci USA2001
Çerná kriminální komedie, oæivující dávnÿ
filmovÿ motivosudovéæeny, lstivêvyuæívající
k vlastnímuprospêchuzamilovaného muæe.
Vhlavní roli: Liv Tyler
Reæie: Harald Zward
Vstupné: 50,−Kçod15let titulky93 min.

15. −18. Çt −Ne 17:00 a 19:30 hod.
Jurskÿpark3 USA2001
P‡eæijíjenti, kte‡í o dinosaurechvêdí v¿ech-
no, nebo nic. Fantastickÿ dobrodruænÿ sní-
mek navazuje na filmy, ve kterÿch Steven
Spielberg GoæivilH prehistorickéje¿têry.
Reæie: JoeJohnston
Vstupné: 55,−Kç titulky 91 min.

19. Po 19:30 hod.
Témê‡dokonalÿzloçin USA2000
Byla to perfektní vraæda... Bohuæel nêkdo to
v¿echnovidêl. Fantastickÿthriller. Spojení mo-
tivu nadp‡irozenÿch schopností arealistické
zachycení prost‡edí malomêsta.
Vjedné z hlavníchrolí: Keanu Reeves.
Reæie: SamRaimi.
Vstupné: 50,−Kç titulky 112 min.

20. ùt 19:30 hod.
Lovecpolicajtû USA2001
Cozmûæoudvachlapi proti ganguzkorumpo-
vanÿch poldû? V¿echno, co si zamanou... Ste-
venSeagal v hlavní roli kriminálníhothrilleru.
Reæie: Andrzej Bartkowiak
Vstupné: 50,−Kç titulky 103 min.

21. St Filmovÿklub: 19:30 hod.
Králtançí Francie 2001
Historickáfreskaoskrytémnadání krále Slun-
ce −Ludvíku XIV. −je muçtrnáct a kdyætan-
çí, uniká lidskému svêtu. Exceluje, získává
svouvlastní tvá‡, cítí se bohemnazemi...
Reæie: Gérard Corbiau
Vstupné: 30,− Kç pro çleny FK
ostatní: 40,−Kç od15let titulky 110 min.

22. −23. Çt, Pá 19:30 hod.
Dr. Tajehoæeny USA2001
Nelehkÿúdêl pohledného gynekologa. Richard
Gere vtitulní roli ho‡ké komedie. Léka‡ v bez-
vÿchodnémzajetí æenaæenskÿchproblémû...
Reæie: Robert Altman
Vstupné: 50,−Kç titulky 117 min.

24. −25. So, Ne 17:00 a 19:30 hod.
Shrek USA2001
Pohádkanaruby. Mládeæi do 99let p‡ístupno.
Hrdina poçítaçové animované rodinné komedie
jeo¿klivÿzlobr. V¿ichni sehobojí, aleonjedob-
romyslnÿ. Na motivy knihy Williama Steiga.
Reæie: AndrewAdamson, VickyJenson
Vstupné: 50,−Kç titulky 89 min.

26. −28. Po, ùt, St 19:30 hod.
Rozst‡el Novÿ Zéland 2000
Çerná komedie. Odehráváse v prost‡edí wel-
lingtonskÿch barû a hospod atoçí se okolo
oblíbené hry: kuleçníku(speciálnê poolu).
Reæie: Hamish Rothwell
Vstupné: 50,−Kç od15let titulky 94 min.

29. −30. Çt, Pá 19:30 hod.
Zví‡e USA2001
Másílulva, pohyblivost ¿impanze acity kozy...
Jetoprostêzví‡e! Buranskákomedieo opera-
ci, která udêláz Roba Schneiderazví‡e.
Reæie: Luke Greenfield
Vstupné: 52,−Kç titulky 84 min.

30. 11. −2. 12. Pá, So 17:00 hod.
Ne 15:00 a 17:00 hod.
Královskÿslib Nová çeská pohádka
Pohádka, kdeslibjezákonaláskaplatí. Lucie
Vondráçková, KláraIssová a dal¿í v pohádce
otom, jak si kdysi dva králové dali slib aco
z toho vze¿lo...
Námêt ascéná‡: Franti¿ek Pavlíçek
Reæie: Kry¿tof Hanzlík
Vstupné: 47,−Kç 95 min.

1. −3. prosinceSo, Ne, Po 19:30 hod.
Krokodÿl Dundee
v Los Angeles USA2001

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 0602/969 647

1. −3. Çt, Pá, So 20:00 hod.
Dracula2000 USA2000
Reæie: Patrick Lussier.
Vstupné: 50,−Kç titulky 100 min.

6. ùt 20:00 hod.
Zlatíçkaprokaædého USA2001
Reæie: Joe Roth
Vstupné: 52,−Kç titulky 102 min.

7. −8. St, Çt 20:00 hod.
Çokoláda USA
Reæie: Lasse Hallström
Vstupné: 50,−Kç titulky 122 min.

9. −10. Pá, So 20:00 hod.
Spy Kids USA2001
Scéná‡ areæie: Robert Rodrigez
Vstupné: 50,−Kç dabováno 88 min.

13. −14. ùt, St 20:00 hod.
Zaçaloto
jednéæhavénoci USA2001
Reæie: Harald Zward
Vstupné: 50,−Kç od15let titulky 93 min.

15. Çt 20:00 hod.
Sleçna Drsñák USA2000
Nejdrsnêj¿í adeptka nakrálovnukrásyse mu-
sí stát tounejpûvabnêj¿í. Komediese Sandrou
Bullockvroli agentky FBI. Volba Miss USA.
Reæie: Donald Petrie
Vstupné: 47,−Kç titulky 111 min.

16., 17. Pá, So 20:00 hod.
Jurskÿpark3 USA2001
Reæie: JoeJohnston
Vstupné: 55,−Kç titulky 91 min.

20. −22. ùt, St, Çt 20:00 hod.
Lovecpolicajtû USA2001
Reæie: Andrzej Bartkowiak
Vstupné: 50,−Kç titulky 103 min.

23. −24. Pá, So 20:00 hod.
Vymítaçâábla USA1973
Nejdêsivêj¿í filmv¿ech dob se vrací v podo-
bê, vjakéjste hoje¿tê nevidêli. Horor. P‡íbêh
âáblemposedlé dvanáctileté dívenky.
Reæie: WilliamFriedkin
Vstupné: 50,−Kç od15let titulky 132 min.

27. −28. ùt, St 20:00 hod.
Rozst‡el Novÿ Zéland 2000
Reæie: Hamish Rothwell
Vstupné: 50,−Kç od15let titulky 94 min.

29. −30. Çt, Pá 20:00 hod.
Zví‡e USA2001
Reæie: Luke Greenfield
Vstupné: 52,−Kç titulky 84 min.

1. prosinceSo 15:00 hod.
Královskÿslib
1. prosinceSo 20:00 hod.
Krokodÿl Dundee
v Los Angeles

KINO VESMïR tel.: 240 46
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