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Dobrÿ den,

Potkáte-li nêkdy vlistopadu nêkde
v na¿em mêstê na ulici nebo nêkdejinde studenta aten vámbude nabízet samolepku v hodnotê padesáti korun a vy
si ji koupíte... mûæete p‡ijít na koncert.
V pátek 23. listopadu 2001 v ¿est
hodin odpoledne v Bílémdomê ve Svitavách. Benefiçní koncert pro mentálnê
postiæené spoluobçany na¿eho mêsta...
P‡ij dete-li (a litovat urçitê nebudete)
uvidíte a usly¿íte:
Dêtskou dechovku ZU¢ Svitavy
Maæoretky ze základní ¿koly v Laçnovê
Pêveckésbory: Svitaváçek, Hlásek, Gaudium, Dalibor
Kapely: Big Band ZU¢ Svitavy, The Pink
Panthers, Toçkolotoç a Franti¿ek Çernÿ.
A moæná vystoupení svitavské Charity a chlapcû z ùstavu sociální péçe
z Bystrého u Poliçky.
Avideoprojekce kabelové televize
Petra Horáka o æivotê a svêtê têch, pro
které tenhle veçírek bude.
Atí mv¿í mnás provede paní Zdena
Celá.
Atak potkáte-li onoho studenta çi
studentku kdekoli a ten çi ta vámbude
nabízet samolepku za padesát korun
a vysiji koupíte... uçiníte dobrÿskutek.
Peníze, které vymêníte za onu vstupenku na koncert, pomohou doplnit denní
stacioná‡ a podpo‡í hipoterapii pro mentálnê postiæené ve Svitavách. Hipoterapie je kdyæ...sedíte na koni a svêt je
krásnÿ a pomáhá to léçit têlo a du¿i.
Denní stacioná‡ je kdyæ...je çlovêku
dvacetjedna a ukonçí pomocnou ¿kolu
a nikdo ho nezamêstná a çlovêk pot‡ebuje pracovat nemûæe sedêt doma a nic
nedêlat a çlovêk pot‡ebuje çlovêkaatak
sem mûæe p‡ijít at‡eba nêcoz hlíny uplácat a v peci vypálit a nebo u¿ít a nebo
takvûbect‡eba proradost nêkomu ukázat nêkde vystavit nêkomu darovat. Mentálnê postiæení jsou kdyæ... potkáte na
námêstí t‡i krásné maminky ne s koçárky, aleinvalidní mi vozíky a s dêt mi,
kterÿmnejsou dva roky, ale deset let.
Mûæeme-li pomoci, udêlej me to!
Petr Mohr
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Sdruæení
pro pomoc mentálnê
postiæenÿm
Mûæe bÿt, æetento çláneçekzûstane çtená‡i
¿kolskÿchza‡ízeních, v ústavech sociální péçe
kulturního ainformaçního mêsíçníku GNA¢E
MëSTOH nepov¿i mnut. Ani by mê to mnoho

nep‡ekvapilo. T‡i procenta mentálnê retardo-

vanÿch osobz na¿í populace není tolik viditel-

nÿ poçet. Není viditelnÿ zvlá¿tê pro ty, kte‡í

vidêt nechtêjí. Nemyslí mtí mvizáæ mentálnê

postiæenÿch, myslí mjejich du¿i. Taje témê‡

i v péçi domácí. To, co sezdravÿmdêtemjeví

jako zcela normální, pro postiæenéje svát-

kem. Dokáæí se vel mi radovat a bÿt vdêçnéza
kaædou maliçkost. Tato radost postiæenÿchje

odmênou pro ty, kte‡í nezi¿tnê pro retardované pracují.

u v¿ech retardovanÿch mi mo‡ádnê k‡ehká
a citlivá. Má úæasnou schopnost rozpoznávat
dobro a zlo, které je çi není na ní pácháno.

Pohybuji sejiæ pêknÿch párlet mezi mentálnê

retardovanÿmi, i kdyæ pouze cobylaik, ov¿em
s mnoha zku¿enost mi v rûznÿch sférách çinnosti pro zlep¿ení jejich æivota. Dovoluji si

proto‡íci: GNes mírnê si váæí mrodiçû, zvlá¿tê
pak osamêlÿch matek, dále vlídnÿch uçitelû,

vychovatelû, dobrovolnÿchpracovníkûa v¿ech,
kte‡ítyto k‡ehké du¿içkys láskouvychovávají.

Nemohu víc, neæ vyslovit obdiv a podêkování

za v¿e dobré, co protyto máloviditelné s lás-

kou konají. Ati, kte‡í konají bez lásky, nechƒ

o sobê p‡emÿ¿lí.. H

Naokrese Svitavy byl okresní vÿbor SPMP

zaloæen v r. 1980 p‡i ùstavu sociální péçe.

Bylato doba, kdy p‡eváænou çást zamêstnan-

Dêti ve Speciální Mate‡ské¿kole Svitavy
.

SPMPvel mi p‡ivítaly, reæi mov¿emtéto práci

loæenÿch projektûje námp‡idêlována státní

hÿch 8 çlenû. Potíæe byly veliké, ale nêkolika

40 %nákladûje nutno hradit spoluúçastí,

vemPolákemse da‡ilo vytvá‡et alespoñskrom-

ze sponzorskÿch darû.

neçekanê zem‡el. Jeho odchod ochromil na

organizacemi) akce celookresního vÿznamu.

Chybêla hnací síla, jeho akceschopnosti

v Mêstském muzeu a galerii, vydávání infor-

cû ùSP Svitavytvo‡ily ‡ádové sestry. Z‡ízení
nep‡ál. Vté dobê çlenskázákladna byla pou-

nad¿encûmv çele s panemuçitelemJarosla-

né akce proradost postiæenÿch. Pan Polákv¿ak

urçitou dobui aktivitu Sdruæení.

a vûle aktivizovat programy ve prospêch po-

Nazákladêzpracovanÿcha vtermínup‡ed-

dotace na ty akce, které ùVschválí. P‡itom

kterouzçásti hradí rodiçe a zçásti je hrazena
OVzaji¿ƒuje (po projednání s místní mi

Nap‡. vÿstavy prací mentálnê postiæenÿch
mativních broæur, rehabilitaçní a víkendové

moci. Zakladatele zastoupilajeho manæelka

pobyty, ozdravnou hipoterapii atd.

çátka a za pomoci dal¿í maminky Marie Dou-

¿kolu, coæje velkÿmp‡ínosempro vzdêlávání

Marta Poláková − maminkaretardovaného dêv-

bravové dræely SPMP Gnad vodouH.

Vroce 1988jsemse i já zapojila do práce

Vroce 1993 se poda‡ilo otev‡ít Pomocnou

mentálnê retardovanÿch.

V nejbliæ¿í dobê nás çekáotev‡ení denní-

mentálnêretardovanÿch. I mpulzemk tomuto

ho stacioná‡e pro ty GdêtiH, které do ¿koly

syndromem. Prostudovalajsem mnoho knih

konçí ¿kolní docházku v Pomocné ¿kole. Na

kroku bylo narození vnouçka s Downovÿm

nechodily vûbec, dále pak pro æáky, kte‡í do-

a broæur o proble matice mentální retardace

realizaci pracuje Mêstskÿ ú‡ad a ‡editelství

slova novÿ systémpráce. Rok potéjsembyla

obêtavá a v mnoha p‡ípadech aæ nadlidská.

ùVSPMP ÇRv Praze. Práce se da‡ila a da‡í.

z MùSvitavya PhDr. Igor Klos, ‡editel Zvlá¿t-

a poté naznala, æeje zapot‡ebí nastartovat do-

zvolena p‡edsedkyní OVSPMPa dále çlenkou
Vsouçasné dobê mámejiæ 268 çlenû. Pracuje

6 místních organizací, a to v têchto mêstech

a za‡ízeních: ùSPSvitavy, ùSP Bystré, ve Svi-

tavách, Litomy¿li, Moravské T‡ebové a Po-

liçce. Snaæí se pomoci dêtemve speciálních

Zvlá¿tní ¿koly. Práceje to nadmíru obtíæná,

Podêkování si zaslouæí hlavnê Mgr. Ji‡í Petr

ní ¿koly.

Dovoluji si podêkovat v¿em, kte‡í námpo-

mohli. Mohli js me potê¿it ty, kte‡í na¿i lásku

pot‡ebují.

Ludm
ila Kola‡íková

s t r a n a II
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Od nepamêti k souçasnosti III.
Tí metnikem, které posunulo çeské dêjiny do epochyranéhost‡edovêku, byli Slované. Jejich p‡íchode mzaçíná na na¿e m
úze mí doba historická, tedy dobajíæ lze
osvêtlit na základê psanÿch pramenû. Toto
tvrzení v¿ak pro çeské dêjiny neplatí, neboƒ
první píse mné prameny se objevují (nepoçítáme-li velkomoravské písemnictví) aæ
kolemp‡elomu prvníhotisíciletí. Ony kusé
z mínky v zahraniçních pramenech posouvají ná¿ vÿklad do podmínek spí¿e protohistorickÿch, situace se zlep¿ila po konstituování staroslovên¿tinyjako spisovného
jazykavIX. století, av¿aktí mhlavní m, z çeholze p‡i vÿkladu dêjin vycházet, jsou opêt
archeologické prameny. Archeologierozçlenila dobu od VI. do XII. století na nêkolik
základních etap: 1. od VI. století (tedy od
p‡íchodu Slovanû) po století VIII. jako starohradi¿tní období, 2. od VIII. století do
X. století zahrnující Velkou Moravu a první
utvá‡ení çeského státujako období st‡edohradi¿tní a koneçnê 3. období mladohradi¿tní do XII. století, konkrétnê do roku
1197 (nástup P‡emysla OtakaraI. natrûn).
Obecnê vzato se v historickéliteratu‡e
s doloæenÿmosídlování msvitavské oblasti nesetkáváme. P‡íchod Slovanû na na¿e
úze mí severní Moravskou branou v první
t‡etinê VI. století ajejich postup s mêre m
kjihuaæ k území obydlenému Langobardy
je archeologickyz mapován, ale osídlování
vÿchodních Çech není zatí mdoloæeno vûbec.
Lze p‡edpokládat, æe vÿznamnou úlohu p‡i
slovanské kolonizaci vÿchodu Çechsehrála
tzv. T
rstenickástezka, ojejíæ podobê a o novÿchnáhledechnani si budemevyprávêt p‡í¿tí mêsíc. ùzemí Svitavska bylo porostlé tzv.
pomezní m hvozdem a aæ na území úrodné
Malé Hané bylotak‡ka neobyvatelné. ùdolí
v okolí Jevíçka a Mohelnice byla osídlena
nejd‡íve, i kdyæ pozûstatky starÿch sídli¿ƒ se
dochovalysporadicky, atozej ménav pomístních názvech(Jevíçko - U Staré ka¿ny, Chornice- Kelinskÿpotok, Biskupice- Ve Lhotách
atp.) ùstupemlesû na spra¿ovÿch pûdách
v údolí ‡eky Svitavy vznikalystepní ostrûvky,
jeæ mohly bÿt obydleny − Mor. Radi mê‡, B‡ezová, Laçnov, Staré Svitavy.

Rekonstrukce podoby nejstar¿ího osídlení, stejnêjako s mê‡ování Trstenické stezky, probíhá podle toponomastickÿch kritérií. Struçnê ‡eçeno −tí murçující mjsou
místní a pomístní j ména, která se na na¿em území dochovala. Na území Svitavska
se nejçastêji setkávámes patronymiky( místní j méno odvozené odj ména nebo povolání p‡edkû), kteréjsou dominantní v období I X. − XI. století ( Cetkovice atp.).
Vobdobí první klá¿terní kolonizace ve
XII. století se j ména odvozovala buâ od
obecnÿchj men( Biskupice, Opatovice),
nebo odj men osobních (Jaromê‡ice, Uh‡ice). Utakovÿchj men konçících na-ice se
p‡edpokládá nejstar¿í osídlení. Naopak
j ména zakonçená na-ov z XI. století znamenají vlastnictví místa a zaçala se objevovat v blízkosti obchodních stezek ( Radkov, K‡enov, ùtêchov, Radi¿ov, Pêçíkov
atd.). Zvlá¿tní kapitoloujsou místníj ména odvozená z charakteru krajiny nebo
specifického porostu ( Chrastová, B‡ezová, Borová, Trnávka, Dlouhá Louçka), jiná
dostala poj menování od zpûsobu vystavêní
formouvykácenílesa( T‡ebová, Roubanina) nebo od nalezi¿tê nerostnÿch surovin
( Rudná, Rudka). I z tohoto prostého vÿçtu
je z‡etelné, æe slovanské osídlení prakticky nezasáhlo okolí na¿eho mêsta a bylo-li
nêjaké, tak pouze doçasné (lovecké nebo
pracovní) a aæ do XII. století nesehrálo
podstatnou roli p‡i úze mní kolonizaci.
Zcela odli¿ná byla situace v okolí obchodních stezek, kde podstatnê p‡ibÿvá
archeologickÿch nálezû ajak se ukázalo:
s mê‡ování têchto prastarÿch cest mêlo
podstatnÿ vliv na roz¿i‡ování sídleních
oblastí nej prve Moravskot‡ebovska, ale
v zásadê také Svitavska, i kdyæ budoucí
centrumoblasti, samotné mêsto Svitavy,
bylo od p‡í mé kolonizace u¿et‡eno. Ov¿em
nic není takjednoduché, atak rekonstrukce vedení starÿch cest zûstává velikÿm
problémemsouçasné historie ai p‡es çetné pokusyrenomovanÿch badatelûjetoto
období zahaleno taje mství m. Ale o tom
p‡í¿tê.
Radoslav Fikejz

Pohled na osadu Svitávka na místo, kde stávalo staréslovanské hradisko. Ze sbírkypohlednic M
. Samkové.
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Zaprá¿ené a opra¿ované

Moæná by vás zají malo, kde vlastnê
jsou uloæeny nejstar¿í doklady o historii Svitav. Obecnê vzato studiu nejstar¿ích píse mností se vênuje historická
disciplína diplomatika. Bylo snem mnoha generací historikû sepsat v¿echna
dochovanálistinná svêdectví a opat‡it
je kritickÿmkomentá‡em. Poçáteçní neúspê¿né pokusy vedly v roce 1904 k edici st‡edovêkÿchlistin Codex diploma-

ticus et epistolaris regni Bohemiae (CDB),
jehoæ vydávání pokraçuje aæ do souçasnosti. Na Moravê byla situace sloæitêj¿í, tamodroku 1836 vychází moravskÿ
diplomatá‡, kterÿ byl znehodnocen çetnÿmi falzyjeho vydavatelû. Teprve pozdêji nastalo zkvalitnêní práce badatelû
na kodexu, jenæ je znám pod zkratkou
CDM
. Vedletêchto dvounejvÿznamnêj¿ích prací existuje ‡ada nazvána Re-

gesta diplomatica nec non epistolaria
Bohe miae et Moraviae, kteráje vydávána dodnes. Existují i edice mnoha
¿lechtickÿch archivû a podrobné studie k vÿznamnÿm problé mûm st‡edovêkÿchi novovêkÿch dêjin. V¿echny
práce mají jeden cíl: shromáædit pokud moæno v¿echny dûleæité listiny,
srozumitelnêje p‡epsat a kriticky vyloæit. Takové edice a studie potomslouæí
historikûm, kte‡í z nich ony dêjiny vykládají, aniæ by museli váæit mnohdy
zdlouhavé a çasovê nároçné studium
pramenû.
Pro mêsto Svitavyjsoudûleæitév¿echnyt‡i z mínêné edice, i kdyæ nejvíce listinje v moravskémdiplomatá‡i. Aejhle,
p‡i zkoumání nejstar¿íchlistin, kdeje
z mínênoj méno Svitav, se ukazuje, æe
se jedná o falza. Tedy nikoliv o falza
novovêká slouæící k podep‡ení tvrzení
autora−historika, ale o falza dobová,
která mêla zlistiñovat nêco, co ve skuteçnosti píse mnê neexistovalo. Tedy
mêlyryze praktickÿ vÿznam. Takováje
listina krále Vladislava I. hlásící se
k roku 1167, napsána v¿ak byla nêkdy
p‡ed roke m 1200. Svÿmvÿzname mje
to podobnéi s listinami kníæete Bed‡icha z konce XII. století, av¿ak ty se
vûbec nedochovaly a známeje pouze
z píse mnÿch odkazûjinÿch historikû.
Tou nej dûleæitêj¿í listinou pro mêsto
je tzv. zakládací listina mêsta Svitav,
ov¿emnejednáse oæádnouzakládacílistinu, ale o nejstar¿í dokument, v nê mæ
se o mêstê pí¿e z roku 1256. Æe by se
jednalo o dobové falzum? Asi ano, ale
aƒjetotak nebo ne, jeto skuteçnê nejstar¿í mêstská listina s hodnovêrnÿm
datování m. Vsouçasnosti je uloæena
v archivních depozitá‡ích opavského
archivu, resp. vjeho poboçce v Olomouci.
−rf−
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Pohledy
do fotografickÿch sbírek muzea
Nejznámêj¿í m svitavskÿmfotografe m jinÿch autorû. Jsou provedeny buâjako fobyl ve t‡icátÿch a 1. polovinê çty‡icátÿch

tografie, nebo nasklenênÿch diapozitivech

fotomistr). Mêl svûj ateliér nasvitavské m

vanÿch Ottou Tyrolte mçi Huberte m Ratze-

let minulého století Lothar Domes (s titulem
námêstí v çísle 65. Star¿í obçané zde pa-

matují pozdêj¿í provozovnu Foto − Alois

Krejçí, té mê‡ vedle Mêstského dvora. Od

Domese pochází nejvíce zábêrû na horní

a stalyse podklady pro‡adu pohlednic vydá-

rem−d‡ívêj¿í prodejna papírnictví GNarpaH
vedle obuvi na horní m námêstí i W
ilhelmem Kahleremna dolní mnámêstí ç. 8.

Lothara Domese mûæe metaké prezen-

çást námêstí, ale také na Mêstskÿ dvûr,

tovat dobovÿmi fotografiemi ¿kolnícht‡íd,

nína a st‡ední a dolní námêstí. Jeho foto-

spolkûi divadelníchsouborû. Jehofotog-

hotel Slavia, starouradnici, DûmU Mou‡e-

abiturientû, prvníchtaneçních, záj movÿch

grafiejsou oæivenylidmi a p‡edstavují çasto

rafiejsou æivé, bezprost‡ední a mají svoji

nû. Li¿í se tak od bêænÿch strohÿch zábêrû

M
ilo¿ Vanêk

sváteçní a nedêlní korza svitavskÿch obça-

dokumentaçní i umêleckou hodnotu.

STÅLÉ EXPOZICE

POHLED DO MUZEJNïCH SBïREK
Z HISTORIE PRAÇEK

SVITAVSKÅ ZASTAVENï

OSOBNOST
OSKARA SCHI NDLERA
• • • •
Do 18. 11.
P”EHLïDKA 2001

22. 11. − 6. 1. 2002

Vzpo m
ínka na Bohuslava Reynka
Vernisáæ: 22. 11. v 17 hodin

Vokabulá‡

(nejen)
historickÿ
Vzhledemk rozliçnÿmvÿstavám, které

Divadelní soubor p‡i Çeské mê¿ƒanské ¿kole ve Svitavách v roce 1935.

CoKse
dêje v muzeu
dyæjs me p‡edroke motevírali novou
expozici s pûvodní mi svitavskÿmi sbírkami, upozorñovalajse mnáv¿têvníky nato,

æe na navrácení krásného svitavského bet-

lé mu z Pardubicjs me se bohuæel s pardubickÿm muzej ní mpane m‡editelemproza-

vzhlede mk turistické sezónê narok. Rok

vypr¿el a myjs me museli, bohuæel, z dû-

vodu dodræení s mlouvy betlé mvrátit.

Co náv¿têvníkûmnabídnout místo nêj?

Svitavy ajejich okolí byly vyhlá¿enou bet-

lé má‡skou oblastí a tak by i v historické
expozici svitavského muzea mêly bÿt betlé-

mové figurky zastoupeny. Od pana doktora

tí m nedohodli. No, uvidí me çase m. Atak

Jaroslava Sedlá‡e z Masarykovy univerzity

pûl roku, poté bylazápûjçka prodlouæena

letí na Moravêjs me se p‡i jeho náv¿têvê

byl betlémdo Svitav zapûjçen nej d‡íve na

v Brnê, odborníka na plastiky 17. −19. stona¿eho muzea v srpnuleto¿ního roku do-

zvêdêli o existenci vzácného a velice zda-

‡ilého betlé mu ve Sklené m. Tento betlé m
není zdaleka tak bohatÿ, jako svitavskÿ.

Je v¿ak tvo‡en vel mi zachovalÿmi d‡evê-

nÿmi polychromovanÿmi postavami, cca

30 centi metrû vysokÿmi, realistickyjsou
pojatytaké velikostí k postavámodpovída-

jící figury konê, slona a velblouda. Zcela
chybí budovy, kteréjsoutaktypické právê
pro svitavskÿ betlé m. Tí m více v¿ak vy-

niknoujednotlivé betlé mové figury. Díky

nav¿têvujete ve vÿstavníchsíních na¿eho
muzea, bychomVás v na¿emVokabulá‡i rádi
seznamovali takés nêkterÿmi v¿eobecnêroz¿í‡enÿmi poj myz oblasti vÿtvarného umêní.
Çasto se setkáme se základní m, vel mi
zjednodu¿enÿmrozdêlení mumêní na realistické a abstraktní. Pov¿echnou p‡edstavu o têchto slovech máme, ale umí me je
vysvêtlit? Realis mus z‡ej mê ano, je pochopitelnêj¿í a tí mje námvêt¿inou bliæ¿í. Spoçívá v zachycení viditelné fyzické
reality. Nesnaæí se v¿ak o doje mdokonalé
kopie, mûæe pouæívat i idealistickou nadsázku −tí mse ostatnêli¿í od naturalis mu.
Sloæitêj¿í je to s abstraktní m umêní m. To nazákladê pûvodníholatinského
vÿznamu oznaçujetvorbu, která eli minuje
nahodilosti p‡írodního modelu a postupuje kjeho podstatê. Toto umêní (pouæívá se
i termín bezp‡edmêtné) se vzdává vztahu
ke konkrétní m, reálnÿmjevûm, opou¿tí od
napodobování p‡írodních vzorû, pracuje
pouze s tvary, barvami aliniemi. Autor p‡itom mûæe z konkrétní, viditelné skuteçnosti vycházet, leçtaké nemusí. Dûleæitou úlohu p‡i vzniku abstraktního malí‡ství sehrál
vztah malí‡ství a hudby. Mezi vÿznamné prûkopníky abstraktního malí‡ství mûæeme p‡i‡adit také çeského malí‡e Franti¿ka Kupku,
æijícího na poçátku 20. století v Pa‡íæi, jehoæ
umêní oznaçil francouzskÿ kritik Valensi
jako G muzikalis musH.
−bç −

ochotê svitavského pana dêkana Ji‡ího
Polá¿ka, do jehoæ farnosti Sklené pat‡í,

mûæete nyní a také o blíæících se vánoç-

níchsvátcíchtento pûvabnÿ betlé mobdi-

vovat i vy. A námse snad çase m poda‡í

zjistit také data, která námjsou prozatí m
utajena − autora (nebo autory?) a období

a okolnosti jeho vzniku.

− bç −

F
. Kupka: Sólo hnêdé çáry

st rana I V
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Vzpomínka na Bohuslava Reynka (1 892-1 971 )

22. 11. 2001 − 7. 1. 2002 vÿstava Bohuslav Reynek − graf
ik, vernisáæ: çtvrtek 22. listopadu v 1 7 hodin
Vzpomíná: Ji‡í ¢erÿch, Ji‡í nebo Daniel

z cyklu starozákonních i novozákonnÿch

Z ver¿û a prózy Bohuslava Reynka, çte Jan

roveñ v¿ak prozá‡eny teple m a láskou.

Reynek

Dvo‡ák

S Bohuslave mReynke mjse mse popr-

p‡íbêhûjsou poznamenány tragikou, zá-

votní múdêle m.

Kdyæjs me nav¿tívili tvrz Reynkovÿch

v Petrkovê, mêla jse m pocit, æe se tu od

a malí‡ a neledajakÿ. Jeho básnêi grafiky

Stavení, zahrada a dvûr z jeho obrázkû

ve mnê vædy vzbuzovaly pocit tajemna, ale

i p‡íje mné blízkosti a zvêdavosti, kterou

jse mnedokázala poj menovat. Tento pocit

se nez mênil ani poté, cojse msi p‡eçetla

dob Bohuslava Reynka p‡íli¿ nez mênilo.

se zjevili v realitê a synJi‡í, jako byz oka
vypadl své mu tatínkovi. A kdyæ js me
v kuchyñce, kterou vidíte na fotografii,

popíjeli çaj, a pan Ji‡í plynou francouz-

nêco ojeho æivotê, ani poté, co jse m si

¿tinou do mlouval telefonicky vÿstavu

vého, Jind‡icha Hegra a dal¿ích. Obrázky

æe, p‡enesla jse m se náhle o çty‡icet let

poslechlavzpomínkyjeho p‡átel Jana Zrzamlçenlivého kraje okolí Petrkova, ve kte-

rÿch se zabydluje p‡íroda ajejí tvorové,

Reynkovÿch grafik na p‡í¿tí rok do Pa‡í-

zpátky. A at mosféru Reynkovÿch obrazû,

básní, jeho æivota bych ráda p‡iblíæila

zahrada, dvûr, ptáci, stromy, padající vloç-

i vám.

razy. Sloæitost doby, ve které p‡e mÿ¿livÿ

pozvala vÿtvarnéhoteoretikaJi‡ího ¢erÿch,

ky. Hladivá, alei zneklidñující slova, ob-

Bohuslav Reynekæil i se svoufrancouzskou

Na vernisáæ Reynkovÿch obrazûjse m

kterÿ se s Bohuslavem Reynkem osobnê

æenou, básní‡kou Suzanne Renaudovou,

znal a umí o nêmzají mavê vyprávêt a oba

tak odevzdat okolní mu svêtu a zaçal sobê

pouzejeden −druhÿse musí starat o hos-

lo sebe otevírat srdce, svêdomí. Obrázky

mínání na Bohuslava Reynka doplní jeho

mu æivot neusnadñovala. Nedokázal sejen

vlastní mzpûsobe mvní mavÿmlide moko-

Blanka Çuhelová

Aze mí, která se stala Reynkovÿmceloæi-

vé setkala prost‡ednictví mjeho básní, aæ

pozdêji jse m zjistila, æe byl také grafik

ver¿e v podání Jana Dvo‡áka a hudba, kte-

rá mu byla tak blízká.

Reynkovy syny (slíbili ale, æe p‡ijede

podá‡ství s t‡inácti koçkami). Na¿e vzpo-

Po‡ady St‡ediska kulturních sluæeb
Bílÿ dûm

tel: 0461 535220
6. ùt 19: 30 hod.
Divadelní abonetní cyklus

Slovácké divadlo Uherské Hradi¿tê

24. So 8: 45 hod.

Taneçní soutêæ taneçní skupiny

Ellis Svitavy

4. Ne 15: 00 hod.

27. ùt 19: 30 hod.

Ostateçné princeznê Mánê

Podzi mv ryt mu swingu

p‡íçinou sázky dvou skvêlÿch lingvistû.

Vstupné: 80, − Kç

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-

pely ze Svitav

Vstupné: 50, − Kç

tel: 0461 535058

Nultÿ svitavskÿ korbel.

My fair Lady

P‡íbêh hubaté kvêtiná‡ky, která se stane

Divadlo Trám

Laâa Kerndl a Swing Friens

30. Pá 1 7: 00 hod. − 21: 00 hod.

Posezení s dechovÿm

orchestre mSVITAVANKA
Vstupné dobrovolné

1. 12. So 1 6: 00 hod.

P‡edvánoçní koncert s dechovÿm

orchestre m DOUBRAVëNKA
Vstupné: 60, − Kç

Ottendorferûv dûm
tel: 0461 5351 73

29. Çt 1 9: 30 hod.

Inna Tol maçovová − klavír
Oleg Stêpasjuk − klarinet
Kristina Stêpasjuková − klavír
Vstupné: 45, − Kç sleva 30, − Kç
(pro çleny KPH, dûchodce, studenty)

Malé divadélko Praha:

Klasická pohádka na motivy nezbednÿch
pohádek Josefa Lady
Vstupné: 30, − Kç

13. ùt 19: 30 hod.
Divadlo Archa:

¢ƒastná Anna

P‡edstavení pro çty‡i hereçky a hudebníka na motivy textû Gertrudy Steinové.
Projekt Divadla Tabula Rasa.
Vstupné: 50, − Kç

15. Çt 19: 00 hod.

Podlucernou s...
Jáchyme m Topole m
Vstupné: 25, − Kç

Kinokavárna Galaxie
tel: 0602 969 647

5. Po 1 9: 00 hodin

Podlucernou s...
M
. Kuçerou a M
. Poláke m
Vstupné: 25, − Kç
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Pozvánka do kinokavárny

Podlucernou s... Márie m

osudnÿmse mu stal rok 1968, kdy odmítl

dent FAMU) natoçil dokument s názve m

ren, podnikl nêkolik vodáckÿch a horole-

Marián Polák (svitavskÿ rodák a stu-

Mário (je autore m námêtu, scéná‡e, ka-

meramane ma reæisére m).

Fil mje o Mário Kuçerovi a pre miéru

bude mít na ÇT 2 dne 16. listopadu ve

nÿch akcích pro dêti a mládeæ stovky, moæ-

p‡i k‡tuto otec s kmotre mtrochu popletli

kluke mnebo zaçal docela normálnê stár-

Mále m

Podlucernou s...
Jáchyme m Topole m
V divadle Trám

Po çervnovémsetkání s Michale mVie-

weghe m máme dal¿í p‡íleæitost poznat vÿ-

æivé muziky, humoru a vÿbornéloutkohe-

raznou osobnost na¿í literatury. Jáchym

Manæelé Aniçka a Rosƒa Novákovi ne-

rockového muzikanta ( Psí vojáci) Filipa

mohly potkat na svitavské pouti. Aniçka

této knihy natoçil Vladi mír Michálek fil m

recké souhry.

jsou na¿i mdête mneznámí. Naposledyje
Novákováje pokraçovatelkouslavnéholout-

ká‡ského rodu Kopeckÿch. Zahrají nám

pohádku naruby, kdy nebojácná princez-

Topol: syn dramatikaJosefa Topola, bratr

Topola, sám autor románu Sestra (podle
Andêl Exit).

GTopolova osobnostje mezi souçasnÿ-

mi çeskÿmi spisovateli naprosto nep‡e-

na Máña osvobodí Honzíka Bártû z pekla

hlédnutelná. Kdyæ Topol vypráví o svÿch

j dou nejen çerti v pekle, alei dêti v hle-

çelist a oddechuje me nadtí m, jakÿæivotje

svou chytrostí a pracovitostí. Na své si p‡idi¿ti.

nái tisíce dêtí. Touto prací pro druhé v¿ak

vædy trochu trpêla jeho vlastní rodina.

Pozvánka do divadla Trám

divadla z Prahy p‡edstavení plné písniçek,

cích, letníchtáborech a nejrûznêj¿íchji-

zapomnêl stárnout...

a tak byl pok‡tên j ako Mário.

Klasická pohádka na motivy nezbednÿch

principála poutê... Bêhe mvíce neæt‡iceti

ria Kuçeru p‡edstaví autor sní mku Marián

Pûvodnê se mêl j menovat Marián, ale

pohádek Josefa Ladyje v podání Malého

svazu, léta vedl úspê¿nou country kapelu,

zasedá v mêstské m zastupitelstvu, dêlá
let ovlivnil a vychoval v záj movÿch krouæ-

Polák P‡ichází léto a s ní mçlovêk, kterÿ

Ostateçné princeznê Mánê

zeckÿch expedic do tehdej¿ího Sovêtského

22: 30 hod.

Námfil mi hlavního protagonistu Má-

Malé divadélko Praha:

vpustit sovêtskávojska p‡es bránu do kasá-

disidentskÿch létech, uæasle svê¿uje me

také moæno vést. Æivot nej mlad¿í generace

Zûstal Mário i po padesátce romantickÿm

nout?

çeského undergroudu byl vskutku pestrÿ.

P‡ed voj nou se zachránit v blázinci, p‡ed

blázincemv divoçinêrumunskÿch hor v ob-

leæení divokÿch domorodcû.

Je¿têvêt¿í vÿpovêdní sílu mádialog, kdyæ

se obtáçí okolo autorova spisovatelského dí-

la. Topol p‡edev¿í mp‡ísnêodmítájakoukoliv
autointerpretaci a odsuzujeji jako zbyteçnou. Nechƒ si çtená‡ vyhledá, cojej zají má.

Je patrné, æe psát znamená téæ obêtovat.

P‡edmêtemobêtijezaçastoi fyzickézdraví. H

Petr Zapletal: Jáchym Topol vjednom

kolerecenze knihyJáchymTopol Nemûæuse

zastavit z pera publicisty Tomá¿e W
eisse.

Na poçátku listopadu Jáchym Topol

vydávásvûj novÿromán. A právêten nám
p‡ijede do Svitav p‡edstavit.
Divadlo Archa Praha:

Hodná Anna

P‡edstavení pro çty‡i hereçky a hudeb-

níka na motivy textû Gertrudy Steinové.

Projekt Divadla Tabula Rasa, soubor si

klade za cíl pracovat bez stereotypû a p‡e-

demdanÿch omezení. Vædyjakoby od çis-

tého stolu.

Inspirací protento projekt byla povíd-

ka Gertrudy Steinové G Hodná AnnaH. Jde

o p‡íbêh obêtavé æeny, která do poslední
kapkysil slouæílínÿma nepot‡ebnÿmlidem.
Umírá opu¿tná a stará.

Gertrude Steinová je jednou z nejvÿ-

znamnêj¿ích postavsvêtovéliteratury. Do
çe¿tinybyl p‡eloæenjenzlomekjejího díla.

Literární experi mentátorka Gertrude

Steinová bo‡ila ve své mdíle hluboko zaæi-

té p‡edstavy o stavbê vêty. Poda‡ilo sejí tak

vytvá‡et zcela neobvyklé obrazy, kteréjsou
potenciálnê i obrazy divadelní mi.

Hrají: D. Poláková, E. Pospí¿ilová, L. Vycho-

dilová, H. Schmidt majerová a J. Ko‡án, scéZp‡edstavení Hodná Anna.

na a kostÿmy: P
. Nikl, reæie J. Svobodová

Petr Mohr

st rana
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Pozvánka na koncert KPH

Aniæ to moæná ví me, v na¿e mkraji také æijí vÿborní, skvêle ¿kolení muzikanti.
P‡ed párlety p‡ijeli z Ukrajiny a dnes uçí
hudbu zají mavÿmzpûsobe m dêti v Moravské T‡ebové, Jevíçku a ve Svitavách.
Jsou to manæelé Inna Tol maçeva a Oleg
Stepasj uk, kte‡í hrají na klavír a klarinet.
Jsou nejen manæelé, ale také ¿ƒastní rodiçe. Jejich dcerka Kristina má znaçné
hudební nadání a uæ toho také hodnê
umí. Coæ si uæ nêkolikrát provê‡ila na
soutêæíchj akoje Amadeus v Brnê nebo
Prag Junior Note v Praze. Tentokrát tedy
pûj de o opravdovÿ rodinnÿ koncert.
Co usly¿í me. Urçitê hudbuzají mavÿch
autorû. Nap‡íklad Maxe Regera, varhaníka, kterÿ pat‡il sice 20. století, ale du¿í zûstal v ro mantis mu. Nebo Carl Maria
von W
ebera, tvûrce ro mantickÿch oper,

jehoæ Çarost‡elec se stále úspê¿nê hraje.
Bûhví, jakÿch dêl bychom se od têchto
skladatelûje¿tê doçkali, ale bohuæel oba
ze m‡eli jako çty‡icátníci.
Charis matickÿ George Gershwinse çty‡icátÿch narozenin ano nedoçkal, ale p‡esto
se stal klasike mamerické hudby. Geniálnê a ústroj nê do své tvorby p‡enesl prvky
j azzové hudby. Urçitê znáte Ameriçana
v Pa‡íæi çi Porgy a Bess. V Evropê podobnê pracovali skladatelé Stravinskij, Satie
nebo Milhaud. V¿ak hudbu Daria Milhauda usly¿í me také. Jse mráda, jeho Brazilské tancejsou vel mi zábavné.
P‡ehled autorûtí mto nekonçí, ale nechte se p‡ekvapit, urçitê zazní také skladby
çeského a ukrajinského skladatele.
Malá klavíristka Kristina másotva deset let, ale uæ má svûj repertoár. Zahraje

Pozvánka do Bílého domu

Taneçní soutêæ taneçní skupiny

ELLIS Svitavy v Bílé mdomê

P‡ihlásit se mohoutaneçní páry z celé ÇR,

které soutêæí v kategoriijuniorské a hlavní

vÿkonnostní. Je moæné, æe se p‡ihlásíi páry

námskladby J. S. Bacha, W
. A. Mozarta
aF
. Chopina. Doufám, æe vás její interpretace zauj me a potê¿í. Aæe ve¿kerá hudba,
kterou usly¿íte v podání této hudební rodiny, vámprozá‡í poslední podzi mní dny.
Ukrajinaje velikáj ako Francie. P‡eje me v¿e mt‡e m, aby u nás v na¿í malé
ze mi, nikdy nepocítili úzkost, ale vædy
jen rozlet.
Blanka ¢efrnová
Klicperovo divadlo Hradec Králové: Betlém

Váæení p‡átelé
dobré hudby,

Nultÿ svitavskÿ korbel

ze zahraniçí. Vystoupení taneçníkû bude

têæe? Je¿tê jste ne mêli p‡íleæitost zhléd-

çlenové jsou zku¿ení porotci, kte‡í jsou

byste podobnou akci nav¿tívili? Potom

tegorie soutêæí.

danou svitavskÿmtaneçní mklubem Ellis.

botu 24. listopadu 2001 do Bílého domu

váme se, æe alespoñjednou za rok by

ven na 8: 45 hodin, ukonçení bude podle

nickÿ orchestr. Rozhodli js me se proto

Sledujete rádi v televizi festivaly a sou-

nout nêco podobného na vlastní oçi a rádi

p‡íj mête pozvání nataneçní soutêæ po‡á-

minulÿrok slavila Nadace Josefa Plívy

hodnotit sedmiçlenná porota. V¿ichnijejí

10let odsvéhozaloæení. Vrámcijubilej-

dræiteli platnÿch licencí pro v¿echny ka-

na kterémvystoupil Orchestr brnênské

Chcete-li podpo‡it soutêæící, p‡íjâte v so-

ních oslav se konal symfonickÿ koncert,

konzervato‡e. Setkal se s velkÿmzáj mem
mladÿch i star¿ích posluchaçû. Domnímêl ve Svitavách vystoupit velkÿsymfo-

Letos poprvé se poda‡ilo vytvo‡it vhod-

ve Svitavách. Zaçátek soutêæe je stano-

dání takové akce i v na¿e m mêstê. Pat‡í

poçtu soutêæících, moæná aæ ve veçerních

i letos na podzi m uspo‡ádat koncert

P‡íjâte povzbudit hlavnê místní taneçní

zervato‡e pod vedení mpana profesora

né podmínky pro udêlení licence k po‡á-

zato dík St‡edisku kulturníchsluæeb Svi-

tavy.

Soutêæ nese název: GNultÿ svitavskÿ

korbelH a byla za‡azena do republikovÿch

postupovÿch soutêæí ve sportovní mtanci.

hodinách.

páry. Na shledanou s Vámi se tê¿í çlenové

taneçního klubu Ellis Svitavy a St‡edisko
kulturních sluæeb mêsta Svitav.

a pozvat opêt Orchestr brnênské kon-

Poda‡ila. Je to totiæ nejekonomiçtêj¿í
moænost, jelikoæ profesionální orchest-

ry jsou cenovê nej ménê çty‡násobnê
draæ¿í. Na druhé stranê nelze na váæ-

nou hudbuæádat takové vstupné, které

jsoulidé ochotni zaplatit na estrády çi

podobnê. Koncert se uskuteçní 14. lis-

topadu v 19: 00 hodin v Bílé m do mê.

Pro æáky a studenty bude odpoledne

vÿchovnÿ koncert ve 14: 00 hodin. Na
programu budou mi mojiné 6. Beetho-

venova symfonie (pastorální) a tro m-

bónovÿ koncert se sólistou Luká¿e m
Moravce m, mi mochode m vel mi nada-

nÿmsvitaváke m, kterÿ nyní studuje na

JAMU v Brnê. Máme se tedy na co tê¿it!

Soukromá NadaceJosefa Plívy dêku-

je touto cestou mêstské mu kulturní mu
st‡edisku pod vedení m pana ‡editele
Mohrai ostatní msponzorûmza vydat-

nou pomoc a podporu p‡i uskuteçnêní

Lenka a Petr Lapáçkovi z Taneçního klubu Ellis. 1. místo v kategorii Junior II. − Clatina na soutêæi v Liberci 27. 5. 2001.

uvedeného mi mo‡ádného koncertu.

Franti¿ek Plíva
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OKRESN KNIHOVNA
VE SVITAVáCH
Máchova alej ç. 1, 568 02 Svitavy

Tel.: 0461/ 222 95

Vÿpûjçní hodiny

PRO DOSPëLÉ
+ I NTERNET
Po −St
9 −17
Çt
zav‡eno
Pá
9 −17
So
9 −11

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

Dûm dêtí
a mládeæe
Paleta

tel.: 247 43
e- mail: ddm@ddm.svitavy.cz

3. So 7: 30 hod. DDM

O nejlep¿í plastikovÿ model −le-

tadlaa bojovátechnika, ve‡ejnásoutêæ 9. roçník − kategorie I/ b, I/c, II/ b
3. So 9: 30 hod. DDM

Soutêæ v tvorbê wwwstránek

VI I

Pozvánka do
kina
vyuæívá své hudební vzdêlání ktomu, aby

7. Fil movÿ klub: Malena
Italskÿreæisér Giuseppe Tornatore v melo-

inscenoval podívanou, vycházející z histo-

která byla potrestána za svou krásu. Pí¿e

i maginace. Mladiçkÿ král nachází sklada-

s Francií a Británií. T‡ináctiletÿ Renato má

alegorickÿch dvorskÿch baletû, v nichæ vla-

dramatickyladênémfil mu vypráví o æenê,

rickÿch pramenû, stejnê jako z autorovy

serok 1940, Itálie právê vstoupila do války

tele,jenæ dokáæeideálnê naplnit p‡edstavu

v¿akjiné starosti: aæ po u¿i se zamiloval do

da‡ sámtançí. Sní me pojí má p‡íbêh dvoji-

provdané dcery místního profesora latiny

ce muæû, svázanÿch zvlá¿tní mpoutem, jako

Maleny. Jenæe krásná mladá æenaje p‡ed-

úvahu o vztahu umêní a moci.

mêtemtouhyv¿ech muæû maléhosicilského

mêsteçka. Kdyæ se z ní stane první váleçná

vdova, zaçnejí celé mêsteçko vênovatje¿tê

24. Shrek
Hrdinou poçítaçovê ani mované rodinné ko-

dujejejí pád.

ga,je zlobr(zvlá¿tní druh obra). Je o¿klivÿ,

vêt¿í pozornost a se zadostiuçinêní m sle-

medie, natoçené podle kníæky W
illiama Stei-

æije v ústranílidí, kaædÿse ho bojí. Vyznaçu-

21. Fil movÿ klub: Král tançí
Fil mreæiséra Gérarda Corbiaua vznikl podle

je se v¿ak veskrze dobromyslnou povahou.

Vznikl skvêlÿsní mekplnÿodkazûna nejrûz-

románu Philippa Beaussanta Lullyaneb Hu-

nêj¿í pohádky a fil my. Vyznaçuje se doko-

votní osudydvorníhoskladatele Ludvíka XIV
.,

stylizací, kombinující fantastické prvky

debníkSlunce. Vp‡íbêhu, opírající mseo æi-

nalÿmtechnickÿm provedení mi vÿtvarnou

Jeana- Baptista Lullyho(1632 −1687), tvûrce

s hyperrealistickou kresbou.

1 7. So DDM

Coje to INTERNET ???

Vstupní seznámení prove‡ejnost wwwstránky,
e- mail, vyhledávaçe, surfování, cena 20,− Kç

24. So 9: 00 − 12: 00 hod. DDM
BAZAR zi mního sportovního zboæí
29. Çt 1 7: 00 hod. DDM

6. roçník Mêstského m
istrovství
v uzlování

Asociace Brontosaura
tel. ç. 0604/31 26 92

http://sybronto. unas.cz

e- mail: sybront @email.cz

8. Çt 1 6: 00 − 1 6: 30 hod. Nadace

Shazování plechovek

Soutêæ pro dêti, mládeæ a dospêlé.

8. Çt 1 9: 00 hod. Nadace J. Plívy

2. poslechovÿ veçer o skupinê
Pink Floyd uvádí Martin Polách

15. Çt 1 6: 00 hod. sraz u Nadace
Setkání pêstitelû kaktusû, exotickÿch

a sukulentních rostlin −vÿroçní schûze.

Postaviçkyzf
il mu Shrek.

21. St 18: 30 hod. Nadace J. Plívy

43. cestovatelskÿ veçer o TIBETU
ve vyprávêní Dr. Leblodra z Brna

•
•
•
Schûzky pêstitelû exotickÿchrostlin a kaktusûjsou kaædé pondêlí od 14. 30 hod., schûzky
akvaristûjsou kaædÿ pátek od 14. 00 do 15. 00
hod. v Nadaci.

ZU¢ SVITAVY
tel. 233 12

7. St 17: 30 hod. sál ZU¢

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

Æákovskÿ hudební veçer

Nadace Josefa Plívy

Nám. Míru 80, Svitavy, tel. 0461/ 530 237

e- mail: nadace @svitavy. cz

5. Po 18: 00 hod.

Zahájení vÿstavy TIBET

Otev‡eno Po- Pá 9- 1 2 14- 17 hodin
http://nj p. unas. cz

21. St 17: 00 hod.

„Vize budoucnosti“ Vyhodnocení sou-

Prodej upomínkovÿch p‡edmêtû.

têæe pro mládeæ. P‡edání penêæitÿch cen.

14. St 19: 00 hod.

24. So 13: 00 − 18: 00 hod.
25. Ne 10: 00 − 15: 00 hod. III. Z¢

Koncert Symfonického orchestru
brnênské konzervato‡e
”ídí prof. Poda‡il. Beethoven 6. symf. (pas-

torální). Trombónovÿ koncert se sólistou
L. Moravcem.

14: 00 vÿchovnÿ koncert pro mládeæ.

Sem
iná‡ africkÿch a b‡i¿ních
tancûproæeny Vede T. Markováz Prahy.
28. St 19: 00 hod.

Hovory o æivotê

Setkání çtená‡û knih N. D. W
alsche

st rana

VI I I

KINO VESMïR
1. − 3. Çt, Pá, So

Dracula 2000

tel.: 240 46

19: 30 hod.

USA 2000
Touha a h‡ích jsou staré jako lidstvo samo.
Legendární postava z 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.

Kanada 1997
Kostka
Nehledej dûvod, hledej cestu... − ...strach...
paranoia... nedûvêra...zoufalství... Sci-fi horor
odehrávající se v taje mné mbludi¿ti.
Reæie: Vincento Natali
Vstupné: 55, − Kç od 15let titulky 91 min.
5. − 6. Po, ùt

Zlatíçka pro kaædého

19: 30 hod.

USA 2001
Romantická komedie o manæelském páru hollywoodskÿch hvêzd. Fil movÿ hit sezóny!
V hlavních rolích: Julia Roberts a Billy Crystal
Reæie: Joe Roth
Vstupné: 52, − Kç
titulky
102 min.

7. St

Malena

Fil movÿ klub:

19: 30 hod.

USA, Itálie 2000
P‡íbêh o nezávislosti, intrikách, odvaze a p‡ítomnosti opravdovélásky. Vroce 1941 bylo Renatovi 13let ajednoho dne se objevila krásná,
mladá váleçná vdova... Romance.
Scéná‡ a reæie: 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. Tabulka çokolády uvolní vlidech zábrany... Juliette Binoche v hlavní roli.
Reæie: Lasse Hallström
Vstupné: 50, − Kç
titulky
122 min.

9. − 11. Pá, So, Ne 1 7: 00 a 19: 30 hod.

Spy K
ids

USA 2001
Nejvêt¿í hrdinovéjsouti nej men¿í. Nejlep¿í tajní
agenti, jaké kdysvêt znal, jednoho dne z mizí, jediní kdoje mûæe zachránit, jsoujejich dêti!
Vjedné z hlavních rolí: Antonio Banderas
Scéná‡ a reæie: Robert Rodrigez
Vstupné: 50, − Kç dabováno
88 min.

12. − 14. Po, ùt, St

Zaçalo to
jedné æhavé noci

19: 30 hod.

USA 2001
Çerná kri minální komedie, oæivující dávnÿ
fil movÿ motiv osudové æeny, lstivê vyuæívající
k vlastní mu prospêchu zamilovaného muæe.
V hlavní roli: Liv Tyler
Reæie: Harald Zward
Vstupné: 50, − Kç od 15let
titulky 93 min.
15. − 18. Çt − Ne

li st op a d 2 0 01

s v i t a v s k ÿ k ul t u r ní k al e n d á ‡

1 7: 00 a 19: 30 hod.

USA 2001
Jurskÿ park3
P‡eæijíjenti, kte‡í o dinosaurech vêdí v¿echno, nebo nic. Fantastickÿ dobrodruænÿ snímek navazuj e na fil my, ve kterÿch Steven
Spielberg GoæivilH prehistorickéje¿têry.
Reæie: Joe Johnston
Vstupné: 55, − Kç titulky
91 min.

19. Po

19: 30 hod.

Témê‡ dokonalÿzloçin

USA 2000
Byla to perfektní vraæda... Bohuæel nêkdo to
v¿echno vidêl. Fantastickÿthriller. Spojení motivu nadp‡irozenÿch schopností a realistické
zachycení prost‡edí malomêsta.
Vjedné z hlavních rolí: Keanu Reeves.
Reæie: Sam Rai mi.
Vstupné: 50, − Kç titulky
112 min.
20. ùt

Lovec policajtû

19: 30 hod.

USA 2001
Co z mûæou dva chlapi proti gangu zkorumpovanÿch poldû? V¿echno, co si zamanou... Steven Seagal v hlavní roli kri minálního thrilleru.
Reæie: Andrzej Bartkowiak
Vstupné: 50, − Kç titulky
103 min.

21. St

Fil movÿ klub:

19: 30 hod.

Francie 2001
Král tançí
Historická freska o skrytémnadání krále Slunce − Ludvíku XIV
. −je mu çtrnáct a kdyæ tançí, uniká lidské mu svêtu. Exceluje, získává
svou vlastní tvá‡, cítí se bohe mna ze mi...
Reæie: Gérard Corbiau
Vstupné: 30, − Kç pro çleny FK
ostatní: 40, − Kç od 15let titulky 110 min.
22. − 23. Çt, Pá

Dr. T ajeho æeny

19: 30 hod.

USA 2001
Nelehkÿ údêl pohledného gynekologa. Richard
Gere vtitulní roli ho‡ké komedie. Léka‡ v bezvÿchodné mzajetí æen a æenskÿch problé mû...
Reæie: Robert Alt man
Vstupné: 50, − Kç
titulky
117 min.

24. − 25. So, Ne

Shrek

1 7: 00 a 19: 30 hod.

USA 2001
Pohádka naruby. Mládeæi do 99let p‡ístupno.
Hrdina poçítaçové ani mované rodinné komedie
je o¿klivÿzlobr. V¿ichni se ho bojí, ale onje dobromyslnÿ. Na motivy knihy W
illiama Steiga.
Reæie: Andrew Adamson, Vicky Jenson
Vstupné: 50, − Kç titulky
89 min.
26. − 28. Po, ùt, St

19: 30 hod.

Novÿ Zéland 2000
Rozst‡el
Çerná komedie. Odehrává se v prost‡edí wellingtonskÿch barû a hospod a toçí se okolo
oblíbené hry: kuleçníku (speciálnê poolu).
Reæie: Hamish Rothwell
Vstupné: 50, − Kç od 15let titulky 94 min.
29. − 30. Çt, Pá

Zví‡e

19: 30 hod.

USA 2001
Má sílulva, pohyblivost ¿i mpanze a city kozy...
Jeto prostê zví‡e! Buranská komedie o operaci, která udêlá z Roba Schneidera zví‡e.
Reæie: Luke Greenfield
Vstupné: 52, − Kç
titulky
84 min.
30. 11. − 2. 12. Pá, So
1 7: 00 hod.
Ne
15: 00 a 1 7: 00 hod.

Královskÿslib

Nová çeská pohádka
Pohádka, kde slibje zákon aláska platí. Lucie
Vondráçková, Klára Issová a dal¿í v pohádce
o tom, jak si kdysi dva králové dali slib a co
z toho vze¿lo...
Námêt a scéná‡: Franti¿ek Pavlíçek
Reæie: Kry¿tof Hanzlík
Vstupné: 47, − Kç
95 min.
1. − 3. prosince So, Ne, Po

Krokodÿl Dundee
v Los Angeles

19: 30 hod.
USA 2001

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 0602/969 647

1. − 3. Çt, Pá, So

20: 00 hod.

Dracula 2000

USA 2000

Reæie: Patrick Lussier.
Vstupné: 50, − Kç
titulky

6. ùt

Zlatíçka pro kaædého
Reæie: Joe Roth
Vstupné: 52, − Kç

100 min.
20: 00 hod.

USA 2001

titulky

7. − 8. St, Çt

Çokoláda

102 min.
20: 00 hod.

USA

Reæie: Lasse Hallström
Vstupné: 50, − Kç
titulky

9. − 1 0. Pá, So

Spy K
ids

122 min.
20: 00 hod.

Scéná‡ a reæie: Robert Rodrigez
Vstupné: 50, − Kç
dabováno

13. − 14. ùt, St

Zaçalo to
jedné æhavé noci

USA 2001

88 min.

20: 00 hod.

USA 2001
Reæie: Harald Zward
Vstupné: 50, − Kç od 15let titulky 93 min.

15. Çt

20: 00 hod.

1 6., 1 7. Pá, So

20: 00 hod.

Sleçna Drsñák

USA 2000
Nej drsnêj¿í adeptka na královnu krásy se musí stát tou nej pûvabnêj¿í. Komedie se Sandrou
Bullock v roli agentky FBI. Volba Miss USA.
Reæie: Donald Petrie
Vstupné: 47, − Kç titulky
111 min.

Jurskÿ park 3

Reæie: Joe Johnston
Vstupné: 55, − Kç titulky

20. − 22. ùt, St, Çt

Lovec policajtû

Reæie: Andrzej Bartkowiak
Vstupné: 50, − Kç titulky

USA 2001

91 min.
20: 00 hod.

USA 2001

103 min.

23. − 24. Pá, So

20: 00 hod.

27. − 28. ùt, St

20: 00 hod.

29. − 30. Çt, Pá

20: 00 hod.

Vym
ítaç âábla

USA 1973
Nej dêsivêj¿í fil m v¿ech dob se vrací v podobê, vjakéjste hoje¿tê nevidêli. Horor. P‡íbêh
âáble mposedlé dvanáctileté dívenky.
Reæie: W
illiam Friedkin
Vstupné: 50, − Kç od 15let titulky 132 min.

Novÿ Zéland 2000
Rozst‡el
Reæie: Hamish Rothwell
Vstupné: 50, − Kç od 15let titulky 94 min.

Zví‡e

Reæie: Luke Greenfield
Vstupné: 52, − Kç
titulky

USA 2001

84 min.

1. prosince So

15: 00 hod.

1. prosince So

20: 00 hod.

Královskÿ slib
Krokodÿl Dundee
v Los Angeles

