V I IN FTO R
A MV
SV I TAVS K¥ KU LT U R NSï A
AÇSN ï KM¥ëS ïÇ K
N ïKU L T U R N ï

P

Dobrÿ den

Tak uæjsoutadyzase mlhy a slunce se objevíjen nachvilkuajeled naskle... prostê vánoce za dve‡ma a Silvestr vzápêtí. A dárky
v hlavê, co uæ za chvíli mají bÿt pod stromkem. A Mikulá¿ s çerty alití olova a baçkorou
za hlavu a noviny pí¿ou, æe ve Svitavách není
æádná kultura a æe tudíæ asi nejspí¿ nedêláme
nic alidi musíjezdit do sousedních mêst, aby
si tedy nêco uæili. Ajájsemzrovna poloæil telefon, æejakojestli mûæou p‡ijet z Poliçky, alespoñ do kina, neb se tamnic nedêje... Avçera
psali z Moravské T‡ebové, aƒji mjenompo¿leme program, coæesetady u nás dêje, æe by urçitê rádi k nám...
Ataktedy po sté a padesáté −je pravda,
jakjedna paní povídá a novinové ankety potvrzují, æe ve Svitavách není,jakjerok dlouhÿ,
kultura.
Aæ na to, æe... v tomto odcházející mroce:
Js me p‡ipravili ¿est abonentních divadelních
p‡edstavení, devêt koncertû Kruhu p‡átel
hudby, pêt setkání Pod lucernou s..., sedm
koncertû, dvazábavné po‡ady, sedmnáct divadel pro dêti, pêt klubovÿch veçerû, ¿est promenádních koncertû, jedny Svitavské letní
slavnost s poutí navrch, jedno Oblastní kolo
Porty, jednu Divadelní burzu, taneçní pro zaçínající i pokroçilé, nêco plesû, mnoho jazykovÿch kurzû, padesátt‡i dêtí a studentû po
celÿrok v Dramatické ¿koliçce, národní amatérské p‡ehlídky v poçtut‡í: fil movou, fotografickou, ¿kolních pêveckÿch sborû, jednu
divadelní p‡ehlídku, os mnáct po‡adû pro dêti
a studenty od ¿kolek po maturanty (ato poçítám
jenom Svitavy), jeden fil movÿ festival, patnáct
p‡edstavení pro dûchodce, dvacet p‡edstavení
fil mového klubu, sedmdesátdva ¿kolních fil mû
a k tomu je¿tê ( mi mochodem) dvêstêos mdesátdevêt fil movÿch titulû v tomto roce v obou
na¿ich kinech...
Chtêlo by se napsat: a ¿ƒastnÿ a veselÿ!
Ale myslí m, æe to nestaçí.
Asi úplnê nejvíc v tomvÿçtu chybí rockovÿ klub... Tedy: js me správci t‡í velkÿch kulturní domû v na¿em mêstê. Aani p‡i nejlep¿í
vûli v æádnémz nich nelze pravidelnê po‡ádat
diskotéky a rockové koncerty...

Tak, uæje tady zase sníh a snêhulák a vánoçní stromna na¿emnámêstí. Aças usebrání a úçtování. Je ten krásnÿ ças ...
A hromadu dárkû a ¿têstí zdraví. Moæná
se nêkdy nêkde potkáme v divadle na koncertê na vÿstavê v kinê... a mêj me se hezky a aƒ
je na nás v¿echny ten novÿ rok 2002 hodnÿ.
Petr Mohr

R

O

S

K A L E N

I

N

E

C

2

D Å ”

0

0

1

Vánoce jsou za dve‡mi
Ças vánoc bÿváobdobí m, kdy majílidé
k sobê blíæe neæjindy, kdy bÿvají citlivêj¿í a obdarovávají se nejen hmotnÿmi dárky, ale i çastêj¿í msetkávání mse, milÿmi
pozornost mi a rodinnou a p‡átelskou pohodou. Svitavské muzeumse snaæí k této
vánoçní pohodê p‡ispêt po mnoholet vædy
trochujinakinspirující vÿstavou a také p‡iblíæit vánoçní zvyky a at mosféru têm, kte‡í
vánoce proæívají nejvíce −dête m. Vánoce
znamenajítradici −atak pravidelní náv¿têvníci muzea uæ vêdí, na co se mohoutê¿it.
Urçitê zde ale najdou nêjakéto p‡ekvapení, nap‡íklad klasickou çajovnu Betula,
p‡edvádêní vÿroby staroçeského s maæeného peçiva (v muzeu známého pod názve m= Hnízda?), prodej voñavÿch svíçek
v keramice a skle, vÿrobu novÿch svícnû
pro dêti. Asamoz‡ej mêjako kaædÿrok −peçení lineckého peçiva, zdobení perníçkû,
vÿrobu vánoçních ozdob, pou¿têní svíçek
ve sko‡ápce ataké prodej drobnÿch dárkû
pro své blízké. Ale hlavnê snad v muzeu
objevíte inspiraci a bude Vámtu s námi
p‡íje mnêjako v letech minulÿch.
Ajak budou ty leto¿ní vánoce v muzeu vypadat? Zahájí me se spoleçnê
s Vámi v nedêli 9. prosince. Po celÿ den
od 9 do 16 hodin oæijí celé prostory muzea
vánoçní hudbou, zavoní perníçky, linecké peçivo a bylinkové çaje a medovina.
V kinokavárnê se budou po celÿ den nep‡etræitê promítat pohádky s vánoçní tématikou. Letos jejich víc neæ loni a dêti

se mohou tê¿it nap‡íklad na Krteçka,
Bolka a Lolka a taky na vlka a zajíce ze
známého ani movaného seriálu Jen poçkej. Vánoçní program bude pokraçovat
je¿tê ve dnech 11., 12. a 13. prosince pro
¿koláky (na tyto dnyje pot‡eba se v muzeu p‡ede mtelefonicky domluvit).
V pátek 14. prosince bude muzeum
zav‡ené, ale uæ odsoboty mûæete nav¿tívit
vÿstavu grafik a pastelû Bohuslava Reynka
(o vÿstavê se doçtete nastranê 3) doplnênou o betlé my a vánoçní vÿzdobu. Urçitê
vás opêt potê¿í betlémz kuku‡içného ¿ustí a vizovického peçiva Milady Kysilkové,
keramickÿ betlé m manæelû Sekovÿch ajá
se moc tê¿í mna barevnê glazovanÿ keramickÿ betlé m, jehoæ autore mje tatínek
svitavského keramika Ale¿e Seky. Vûbec
poprvé na ve‡ej nosti bude vystaven také
d‡evênÿ vy‡ezávanÿ betlémpana Jaroslava
¢krance z Rohozné, s jehoæ jednotlivÿmi
figurkami jste se mohli potkat na pravidelnÿch vÿstavách vÿtvarníkû svitavského
okresu. Vÿstava grafik a pastelû Bohuslava Reynka a betlémû bude ve vÿstavních
síníchsvitavského muzea k vidêní do 6. ledna 2002.
Ajá Vámp‡eji j méne mv¿echlidiçek,
kte‡í pro Vás =dêlají? kulturu ve Svitavách, aby Vám konec roku 2001 p‡inesl
samé radosti −têch nebude nikdy dost.
Arok 2002? Aƒ je alespoñ stej nê dobrÿ,
radêji v¿ak lep¿í, neæ ten uplynulÿ.
Blanka Çuhelová
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OdTrsten
nepamêti
k souçasnosti IV.
ická stezkajako
historickÿ mÿtus

Asijední mz milníkû nejstar¿í historie Svitavskaje existencetzv. T
rstenickéstezky
. Stezky
spojující Çechys Moravou p‡es hranici evropskéhorozvodí. Av¿akví me, zdaskuteçnê existovala, zda není pouze historickÿmvÿmyslem?
Existence kupeckÿch stezek, p‡i nichæ
byla zakládánatrvalá sídli¿tê, je v na¿emregionu nesporná. Tyto stezky sehrály hlavní roli
p‡i kolonizaci pomezního hvozdu, p‡i nich vznikala opevnêná hradi¿tê a byly zde vystavêny
stráæní hrady çi tvrze. P‡i rekonstrukcích historickÿchtras selze opírat o sakrální románské
a ranê gotické stavby. I tak historici naráæejí
na závaænÿ problém. Sídli¿têtotiæ nevznikala
p‡í mo natrasách cest, aletam, kde byly p‡íznivé podmínky−dostatekvodníchzdrojûa úrodná pûda. Historické komunikacesezcelazásadní mzpûsobemvyhÿbaly mok‡adlûm, baæinám
atudíæi ‡íçní múdolí m. Domnênka, æe kupecká stezka procházela údolí m‡eky Svitavy, se
z tohoto dûvodujeví jako mylná a pravdêpodobné je, æe vedla kdesi po h‡ebenech a do
údolí vstupovala pouze vÿji meçnê. P‡edstava
historické komunikacejakozpevnêné cestyje
rovnêæ chybná. Nejednalosetotiæ o cestuv pravém s myslu slova, ale o krajinu, která byla
svoji tvá‡ností a povrchem vhodná k p‡epravê
osoba zboæí. Jetí mmy¿leno, æetransport probíhal na pomêrnê ¿irokémprostoru, ale p‡i p‡ekonávání p‡irozenÿch p‡ekáæek (vodníchtokû,
stoupání, porostû) se mohlaobjevit =vy¿lapaná?
nezpevnênácestav takové podobê, s jakouse
setkáváme dnes. Postupemçasu, díky kolonizaci
a vysou¿ení lesû, dostávalystezkyjednoznaçnêj¿í podobu, ale souçasnê svÿmpropojení mdeformovaly pûvodní dálkovou dopravní síƒ v p‡edkolonizaçní mobdobí. Tedy, lapidárnê‡eçeno, v¿e,
co se na Svitavsku odehrávalo p‡ed XIV
. století mje objektivnê nezjistitelné a hypotetické.
Stejnê licháje snaha po konstrukcích stezky,
aƒ ji jiæ nazÿváme Trstenickou nebo Brnênskou, kde doprava mezi vÿchozí mi a cílovÿmi
body, resp. Prahou, Brnema Olomoucí, probíhala mnohemsloæitêj¿í mzpûsobem.
Termín T
rstenickástezka poprvé ve své práci
pouæil historik H. Jireçek v roce 1884 a od té
doby se stala nezpochybñovanÿmhistorickÿm
fenoménem,jejíæ s mê‡ování bylorûznÿmi badateli korigováno a up‡esñováno. Poj menování
stezky bylo po vodoteçi Trstenice, tedy ‡íçky
zarostlétrstinou(dne¿ní ‡eka Louçná). Vzdálené s mê‡ovací a vÿchozí body byly dány: Rakousy a Morava (Brno) na stranêjedné a Çechy,
Vraclav (Chrudi m) na stranê druhé. Lokální
body jsou ale nejednoznaçné; stezka zaçíná
u Vraclavi, resp. u Vysokého Mÿta natzv. Hrutovskÿchpolích. Votázce Hrutovaajehookolí bylo
popsáno mnoho papíru, vÿsledkemçehoæ bylo suché konstatování, æeidentifikace alokace
zaniklého Hrutovajako hradi¿têje ne‡e¿itelnÿm
problémem. Byl snad vÿchodiskem kolonizace
pomezního hvozdu? Zkrátka neví me. Stejnêtak
je nejisté pokraçování stezkyza Litomy¿li a benátskÿmhradiskem. Vsouçasné dobêje vymezeno asi 20 rûznÿch variant stezky, ov¿emty
p‡es svourûznost majíjedno spoleçné. Konçí

v okolí Letovic, u Svitávky a Kun¿tátu. Na stezkuseseverojiænêvstupovalo p‡írodní branounazÿvanou v pramenech =porta custodie?. Ta byla
snad nêkde v okolí Litomy¿le a kdesi u benátského hradiskaserozdvojilas mêremna Trstenici (portaterrae Nateztenici) s pokraçování mna
Rohoznou, Starÿ Svojanov a údolí m‡eky K‡etínky na Ole¿nici atd. Druhá vêtev vedla okolo
Trstenice, minula osídlení u brodu p‡es Svitavu(pozdêj¿í ves Starou Svitavu) a pokraçovala
buânaJevíçko, nebo na Letovice. Bêhemranê

Rozvoj dopravní sítê a osídlení bêhe mkolonizace. Podle D
. Cendelína.
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st‡edovêké kolonizaceve XIII. století vznikla‡ada následnÿch komunikací, které mohlyi çásteçnê respektovat staré kupecké stezky. Tak
tomu bylo v p‡ípadê cestyz Litomy¿le na Svitavy. Ukazuje setedy, æe skuteçnÿmvÿchodiskem
dopravníchtras bylo okolí Litomy¿le a Benátek.
Dotêchto míst s mê‡ovalyi p‡edpokládané prastaré komunikace vycházející z místopisnÿch
poj menování (Cerekvice, Træek). Teprve ve
vrcholnémst‡edovêkusejasnê vymezily hlavní
zemské spoje Vysoké Mÿto − Litomy¿l − Svitavya Vysoké Mÿto−Litomy¿l −Poliçka−Bystré doplnêny o místní spoje, jejichæ k‡iæovatkou
byla královská Poliçka.
Zatí m poslední historická práce vênující
se problematicetzv. Trstenické stezky pochází
z pera D. Cendelína. Autor se v ní zamÿ¿lí nad
sloæitostí problému a podotÿká, æe p‡i rekonstrukcích dopravníchsítíje nutné brát v úvahu
mnoho metodickÿch a historickÿch hledisek.
Av¿ak pokládáza nutné naexistenci tzv. Trstenické stezkyjakojedineçné a hlavní komunikace spojující Çechy a Moravu, resp. Prahu
s Brnem a Olomoucí, zapomenout. Je to o to
sloæitêj¿í, protoæe mÿtus této trasy byl utvá‡en 150let. Nemyslí si v¿ak, æe název =Trstenická stezka? by mêl zaniknout, ale pokládá
jej do roviny komunikace spojující Litomy¿l
a Svojanov bez toho, æe by se trasa stala souçástí hlavní spojnice mezi Prahou a Brnem.
Uæ se asi nikdy nepoda‡í vy‡e¿it problémrekonstrukce dopravní sítê v prostoru Litomy¿l,
Poliçka, Çeská T‡ebová a Svitavy. Existence
historickÿchsídel na místech,jakéznáme dnes,
hrála p‡i utvá‡ení komunikací pouze pasivní roli
atrasycest s mê‡ovaly mi motatoosídlení. Badatelé aæ do souçasnosti urçovali s mê‡ování cesty
právêz têchtosídli¿ƒ, nevzav¿e v úvahu, æestezka mohlavést p‡es místa neosídlená a vznik novÿch hradi¿ƒji nemusel ovlivnit. Tak nejasná
je existence asijedné z nejznámêj¿íchstezek
Svitavska.
Radoslav Fikejz

Pohledy
do fotografickÿch sbírek muzea
Vánoçní fotografie −snad nejçastêj¿í téma
od náladové a æánrové, aæ kfotografii spoleçenské a umêlecké. Pro roz¿í‡ení têchto sváteçních zábêrû se staly nejdûleæitêj¿í mi pohlednice. Ve sbírkách mûæeme najít ‡adu historickÿch
fotografií, sklenênÿch fotodesek i fil mû zobrazujících a dokumentujících náladu vánoc
v na¿em mêstê. Jsouto pohledy na horní námêstí se zasnêæenÿmkostelema mariánskÿm
sloupempocházející od Karla Schindlera nebo Lothara Domese. Na dolní çást námêstí se
starou ka¿nou a d‡evênÿmi st‡echami domûjiného svitavského fotografa a nakladatele Alfreda Neustadta. Av¿ak nejp‡esnêj¿í mvyjád‡ení m

oslavy vánoçníchsvátkûjsoufotografie ozdobenÿch svítících stromû na námêstí u staré
radnice od nejznámêj¿ího svitavského autora
a vydavatele pohlednic Otty Tyrolta, pocházející z 30. a poçátku 40. let dvacátého století.
Jsou p‡eváænê çernobílé, ale pozdêjijiætónovanétak, aby osvêtlenÿsymbol vánoc nat mavém
pozadí vynikl. Pohlednice doprovází rukopisné p‡ání vydavatelejeho úhlednÿmpís mem,
námznámÿmz nápisû najeho sklenênÿchfotodeskách.
M
ilo¿ Vanêk
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Zaprá¿ené a opra¿ované
Chtêljsemnapsat nêco o dávnÿch hradech
a tvrzích. Vzaljsemsi do rukou s muzejní badatelské knihovny knihy A. Sedláçka: Hrady
,
zámkyatvrze královstvíçeskéhoI. díl, a pak mne
napadlo, zdajsemse nezbláznil. Vædyƒ Svitavy
leæely na Moravê a æádnou publikaci o moravskÿch hradech nemám. P‡i pohledu na mapu
mne zamrazilo, o çemvlastnê psát, vædyƒ kolem
Svitav nic nestojí a ani nic v rozvalinách neleæí.
Napadlo mne: Svojanov uæ byl tolikráte popsán, zámek Litomy¿lje skuteçnÿmarchitektonickÿmskvostem, zámekv Moravské T‡ebové uæ
dostává svoji novou tvá‡. Snad Ci mburk u Mêsteçka Trnávky není tak v¿eobecnê známou stavbou. Takjsemzaçal hledat i v ostatních publikacích badatelské knihovny, nikde nic. Jako by
se nejbliæ¿í mu svitavskému okolí ta romantická

Vÿsekzturistické mapy Svitavsko s polohou
hrádku na H‡ebçi

historie vyhnula ¿irokÿmoblouke m. A p‡ece
− u sloupû elektrického vedení na H‡ebçi.
Tam, v blízkosti silnice z T‡ebové do Svitav,
jsou nastrmémkopci rozvalinyjakéhosi hrádku. Zakladatelembyl v roce 1280 pravdêpodobnê Bore¿ z Rÿz mburka, ale po jeho s mrti se
stal poruçníkem Bore¿ovÿch dêtí Fridrich ze
Schönburgu, asi jeden z nejznámêj¿ích loupeænÿchrytí‡û na Svitavsku. Ten hrádek nad Bor¿ovemdostavêl v roce 1284, ale uniklo mu, æe
hrádekstojí na biskupskÿch pozemcích. Vedle
toho poru¿il zákaz dostavování hradû vyhlá¿enÿzemskÿmlandfrÿdem. Biskupovi Dêt‡ichovi seto nelíbilo, a tak podle narovnání mêl bÿt
hrad v roce 1285srovnánse zemí. Takovÿrozsudek potvrdil i çeskÿ král Václav II. a Fridrich, kterÿ v té dobê dlel v Praze, nes mêl Prahu opustit aæ do zbourání hradu. Jak uæ to
uloupeæníkû bÿvá, rozkaz nebyl æádnÿmrozkazem, a tak Fridrichz Prahy odjel a vesele si
loupil v t‡ebovském okolí. Asi jej nepotê¿ila
kárná vÿprava Závi¿e z Falken¿tej na, kterÿ
Fridricha v roce 1286zajal. A protoæelapka
byl rytí‡, zaruçili se zañrukoj mí a onzûstal na
svobodê. Podle v¿eho pokraçoval v nekalé çinnosti i nadále, ale tojiæ ani rukoj mí neunesli
a vydali jej katu. Fridrich z hrozící popravy
vybruslil s tí m, æe mu byl trestemuseknut prst
na pravé ruce a hrad byl zbo‡en. Devítiprstÿ
Fridrich se pak stal vêrnÿmstoupencemkrále
Václava II.
Vlastní hrádek má dispozici trojúhelníku
o stranê 42 metrû dlouhé a odsvahu byl oddêlen 8 a 20 metrovÿmp‡íkopem. Valy mají sílu
asi 9 metrû. Vroce 1836zde byly p‡i kácení
lesa odkryty základy kulaté vêæe. Dnesjsou
patrné pouze zbytky valû hrádku, kterÿsetraduje toliko ve svitavskÿch povêstech.
-rf-

Malí
‡, grafik, p‡ekladatel
a básník B. R.
Letos js me si p‡ipomnêli 30 let od úmrtí
v muzeuv prodeji grafickélisty Bohuslava Reyna p‡í¿tí rok vzpomeneme 110 let od narození
velkého umêlce, ale p‡itomskromného çlovêka
Bohuslava Reynka. V malebném koutu Çeskomoravské vysoçiny, v malé vesniçce Petrkov
nedaleko Havlíçkova Brodu proæil tento malí‡,
grafik, básník a p‡ekladatel té mê‡ celÿ svûj
æivot. Bohuslav Reynek uæ v mládí p‡ekládal
do çe¿tiny díla francouzskÿch básníkû a p‡i
této p‡íleæitosti se seznámil i se svou budoucí
æenou Suzanne Renaud. Ve dvacátÿch a t‡icátÿchletech çasto nav¿têvovali Francii, pozdêji
spoleçnê se svÿmi dvêma syny. Francie se stala Reynkovÿmdruhÿmdomovem, i kdyæ mu uæ
v pováleçnémobdobí nebylo umoænêno dotéto
kolébky moderního umêní vycestovat. Tvorba
Bohuslava Reynka, byƒlaické ve‡ejnosti témê‡
utajená, pat‡í nepochybnê k tomu nejlep¿í mu,
co v çeskémumêní 20. století vzniklo. Kdyæ se
poroce 1989náv¿têvníci naprvníchvÿstavách
Reynkova díla v Çeské republice (ve Francii mêl
uæ zasebou nêkolikvÿstav) seznámili sjehotvorbou, byli ohromeni její neokázalostí, ale p‡itom
naléhavostí a krásou.
Na vÿstavu do svitavského muzeajs me zapûjçili 28grafika pastelûz galerie vÿtvarného
umêní v Havlíçkovê Brodê a 32 grafik p‡í mo
od rodiny Reynkovÿch. Bêhemvÿstavy budou

ka, soubor pohlednic vybranÿch dêl, kalendá‡,
kterÿ vydala galerie vÿtvarného umêní v Havlíçkovê Brodê narok2002 ataké básnickésbírky
vydanésvitavskÿmnakladatelství mTrinitas. Vÿstava byla zahájena 22. listopadu a potrvá do
6. ledna 2002.
-bç-

STÅLÉ EXPOZICE

POHLED DO MUZEJNïCH SBïREK
Z HISTORIE PRAÇEK

SVITAVSKÅ ZASTAVENï

OSOBNOST
OSKARA SCHI NDLERA
• • • •
9. Ne 9 −16 hod., 11. −13. ùt − Çt 8 −15 hod.
VÅNOCE V MUZEU

22. 11. − 6. 1. 2002

Vzpo m
ínka na Bohuslava Reynka

15. 12. − 6. 1. 2002

BETLÉMY

Upozornêní pro náv¿têvníky muzea
Bêhemvánoçních svátkû bude Mêstské muzeum a galerie ve Svitavách pro ve‡ej nost

otev‡eno dennê od 25. prosince 2001
do 1. ledna 2002 vædy od 13 − 17 hodin

Zamy¿lenínad
vánocemi
Vánoce pat‡í mezi nejkrásnêj¿í svátkyv ro-

ce. Vtêchto chvílích vní máme mnohemvíce
slovajako láska, rodina, domov. Vánoce slaví mejako svátek dobré vûle. Tojejistê dob‡e.
Ale mê‡í me-li s mysl vánoc biblí, nemûæeme
p‡ehlédnout, æe v nichjde p‡edev¿í mo dobrou
vûli Boæí. Vánoçní biblickÿ p‡íbêhsi barví me
doidylické podoby. Ale æádnáidylato nebyla.
Narození dítête se neodehrávalo v závêt‡í chránêného domova, ale v cizinê, na nuzném místê,
kdesi v cizí stáji. Tatosituace vypovídánêco podstatného o tom, cojeta boæí dobrá vûle a kam
mí‡í: za námi, do reality na¿eho v¿edního svêta.
Vánoçní svátky ve své souçasné podobnê
byly zavedeny aæ nêkdy ve 4. století. Nahradily
tehdej¿í pohanské slavnosti. 25. prosinec byl
slaven svátek Nep‡emoæitelného boha Slunce.
K‡esƒané ustanovili tento denzasvátek Narození
Pánê. Stal se vyznání m, æe nikoliv bûh Slunce
z Emesy, ale Jeæí¿ Kristusje pravÿmsluncem.
Çty‡i tÿdny p‡ed vánocemi slaví me advent.
Slovo adventje odvozenoz latinského adventus
(p‡íchod). Pro k‡esƒanyje adventní ças dobou
oçekávání dvojího p‡íchodu − narození Syna
Boæího v Betlémê a zároveñ oçekávání m Kristova druhého p‡íchodu. Advent je pro vê‡ící
svátkemradostného oçekávání, ale i pokání
a tichého rozjí mání.
Zamysleme seje¿tê nad na¿í mkalendá‡em.
Poçítáme sváléta od Kristova narození. Dêlí me
epochy naty =p‡ed Kristem? a naty =po Kristu?. Æijeme své kalendá‡ní dny uprost‡ed své
doby. Snaæí me se utvá‡et svûj æivot podle svÿch
p‡edstav. Na¿e plány se nêkdy da‡í, jindy neda‡í. Dûleæitéje vêdêt, æe æijeme své dny =po
narození Krista?. Ne tedy bez vÿhledu, bez
orientace, bez nadêje. Kéæjsou námtyto vánoçní svátky zastavení m a p‡ipomenutí msi,
oç o vánocíchjde.
Dan Freitinger
fará‡ církve Çeskobratrské
evangelické ve Svitavách

st rana I V
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Po‡ady St‡ediska kulturních sluæeb

1. So 1 6: 00 hod. Bílÿ dûm

P‡edvánoçní koncert

9. Ne 9: 00 hod.
Mêstské muzeuma galerie

Trio Eukaliptus

Vstupné: 20, − Kç, sleva 10, − Kç

Balaton

Vánoce v muzeu

s dechovÿmorchestre m
DOUBRAVëNKA
Vstupné: 60, − Kç

1 0. Po 19: 30 hod. Bílÿ dûm

Verze 555

Cirhoza

Brno

Svitavy

Svitavy
Brno

Vstupné bude up‡esnêno na plakátech.

26. St 1 7: 30 hod.
Kostel Nav¿tívení Panny Marie

2. Ne 1 9: 30 hod. Bílÿ dûm

Vánoce s Boni Pueri

Slávek Janou¿ek, Jaroslav Samson Lenk

noçních koled z celého svêta.

Vánoçní koncert PS Dalibor

l3. Çt Ottendorferûv dûm

teçnênÿchpo‡adech SKS, vçetnêf
otodoku-

Kde domov mûj

Vlasta Redl, David Velçovskÿ − bicí
Karel Macálka − klávesy

Vstupné: 100, − Kç

7. Pá 1 9: 30 hod. Divadlo Trám
DNO Hradec Králové:

Variace na slavné té ma Cyrano
− Rychlé ¿ípy, Rybstory

s hudbouJKratochvílovic ZrzouniK

a JStrÿc JosefK
Vstupné: 30, − Kç

Vánoçní koncert klasickÿchskladeb, a vá-

Vstupné: 80, − Kç

Prûvod LUCIï

sraz v¿ech Lucií je v l7: 00 hod. u Ottendorferova domu

S sebousvíçky, svítilniçky, s metáçkya ma¿-

K
licperovo divadlo Hradec Králové
Jan Antonín Pitínskÿ

Betlé maneb p‡eveliké klanêní
sotva narozené mujezuleti
Reæie: Vladi mír Morávek

1 6. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám
Divadlo Bo‡ivoj Praha:

æisér Vladi mír Michálek samoz‡ej mê

Vstupné: 30, − Kç Vstupné: 60, − Kç

Doktorûv 7. Vánoçní bigbít
Na pódiu uvidíte, moæná i usly¿íte

Sedlárová, Jarmila Vlçková, Lenka Lou-

Tooling Band

Vstupné: 100, − Kç

Frankie Cars Dogs Litomy¿l

balová, Tomá¿ Lnêniçka a dal¿í.

Hradec nad Svitavou

Nasaâte ski

Poliçka

Kowalski

Svitavy

ùstí nad Orlicí

Pozvánka do Trámu na divadlo
DNO Hradec Králové

DNO
je otev‡ená skupina divadelníkû, vÿtvar-

níkû a vlastnê kohokoliv, kterou zaloæili

Kamil Bêlohlávek a Jirka Jelínek v Hrad-

ci Královéjako klub v tatínkovê ubytovnê.

Nap‡. kapela Strÿc Josefje pouliçní ku-

tálka, zaloæená v ‡íjnu 2001 za úçelemrek-

lamy na DNO. Po secviçení ¿esté skladby
si p‡ísahali:
P‡ísaha:

Tak vzniklo Divadlo Na Okraji, pozdêji uæ

l. V kaædé písni musí zaznít jednou =hej?

Divadelní aktivity DNA zaçaly p‡ed-

¿patného poçasí v prûjezdech a pasaæích.

které v roce 2001 obdræelo nêkolik ocenê-

4. V kaædé písni musí bÿt hráno Cis nebo

a nejçerstêji vlistopadu 2001 vyhrálo pres-

5. Kdo zahráljednou, jejiæ çlene mkapely

jen DNO.

stavení m Variace na slavné té ma Cyrano,

ní a hlavní cenu na Loutká‡ské Chrudi mi

tiæní cenu ERI Kna P‡eletu nadloutká‡skÿm
hnízde mv Praze.

Dal¿í p‡edstavení, které uvidíte, jsou

Rychlé ¿ípy a Rybstory. A abytoho neby-

lo málo, p‡ivezou nám do Svitavje¿tê své
kapely Kratochvílovic zrzouni a Strÿc Jo-

sef.

2. Hraje me zásadnê venku, =street?. Za
3. Æádnéinteligentní çi snadlogickétexty!!!
Cmaj.

navædy.

6. Pro kaædého çlena musí bÿt v¿echno dû-

leæitêj¿í neæ Strÿc Josef.

P‡ísahám, æe aæ divadlo DNOz Hradce

Králové uvidíte ve Svitavách, urçitê nebu-

dete litovat.

Topole m v listopadové Lucernê. Re-

natoçil fil m Andêl Exit podle novely
Andêl. Omluvil jse mse osobnê Jáchymu Topolovi a Vámnatomto místêtaky.

Mi mochode m, Jáchym vzpo míná na

na¿e námêstí, p‡íje mné setkání a tak

vûbec...

25. ùt OK CLUB

I. R. M. A.

Kamila

Váæení p‡átelé, omlouvámse za chybu,

ky nasetkání se spisovatelemJáchymem

Hrají a zpívají: Ji‡í Klepl, Josef Vrána,

Kat‡ina Holánová, Jan Mazák,

mentace, najdete na www.kultura-svitavy
. cz

kteréjsemse dopustil p‡i psaní pozván-

Hrají: Mirka Vydrová a Jitka Tichá

Divadelní abonentní cyklus

Inf
ormace o v¿ech chystanÿch i jiæ usku-

lovaçky

Vánoçní hra se zpêvy a andêly

8. So 19: 30 hod. Bílÿ dûm

Vstupné: dobrovolné

Jana Mandlová

Petr Mohr
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Pozvánka na koncert BONI PUERI
Çeskÿ chlapeckÿsbor BONI PUERI se
odsvéhozaloæení (1982) za‡adil mezi prestiæní hudební têlesa v Çeské republice.
Ve sboru zpívá na 350 chlapcû z vÿchodních çech ve vêku od 4 do 23let, umêleckÿm¿éfe mje Pavel Horák a sbormistre m
Jakub Martinec. V bohaté historii chlapci sklízeli úspêchy natisícovce samostatnÿch koncertû po celé m svêtê, úçinkují
také po boku vÿznaçnÿch operních umêlcû, natáçí protelevizi a rozhlas, spolupracují se soubory a orchestry zabÿvající mi
se autentickouinterpretací (nap‡. Schola
Gregoriana Pragensis − D. Eben, Musica
Florea − M. ¢tryncl).
Sbor çasto p‡ijí má pozvání na p‡ední
hudební festivaly a úçinkuje se slavnÿmi
dirigenty. Chlapci také vystupujíjako sólisté, nahrávají fil movou hudbu a zároveñ
také vefil mechúçinkují. Odroku 1997 Boni
pueri trvale úzce spolupracují s nejlep¿í
çeskou populární zpêvaçkou Lucií Bílou.
Sbor vydal 6 vlastních CDa podílel se
na 10 CD p‡edních fire m.

Khudební mvrcholûmsboru pat‡í kompletní nastudování Matou¿ovÿch pa¿ijí
J. S. Bacha pro dva chlapecké sbory a dále
autentické znovuprovedení korunovaçní
operyJ. D. Zelenky =Subolea pacis et pal ma

Vyuçování v hledi¿ti

Kdy zaçít s ovliñování mkulturního cítêní u çlovêka a pûsobení mna nêj? Samoz‡ej mê co nej d‡íve. Hlavní podíl vlivu na
jedince má od nej útlej¿ího vêkujeho rodina. Ta se stává první modraze mhodnot
v oblasti etiky, estetiky a kultury çlovêka
vûbec.
Dal¿í mçinitele m ne nepodstatnÿmje
na¿e ¿kolství ajeho stupnê. Jiæ od mate‡skÿch ¿kol se paní uçitelky snaæí proniknout do dêtské du¿içky první mi básniçkami, písniçkami a svÿmprvní m mañáskovÿm
divadÿlke m. Vædyƒ právê slova, hudba
a první hraní si na =jako? a =kdyby? v nás
probouzí první náhled na svêt, na kulturní
hodnoty a s ni mi spojené zvyky a návyky.

¢kolství plní svoudûleæitoufunkci i v dal¿ích stupních −základních a st‡edních ¿kolách, kde mají v plánu vÿukytéæ náv¿têvy
vÿstav, kulturních p‡edstavení divadelních
a koncertníchi dal¿ích kulturnê- nauçnÿch
akcí. Velkou zásluhu mají pedagogové základních a st‡edních ¿kol na úçasti kulturních po‡adû bêhemroku po‡ádanÿch St‡ediske mkulturních sluæeb mêsta Svitav.
SKS p‡ipravuje nejen po‡ady pro ve‡ej nost, ale i pro ¿kolní dêti a mládeæ.
Leto¿ní spolupráce byla, troufámsi ‡íct,
oboustrannÿmp‡ínose m. Jenomve Svitavách shlédlo doposud v dobê ¿kolního vyuçování zhruba çty‡icet po‡adû asi ¿est
tisíc dêtí. Po‡ady probêhlyve svitavskÿch

Malé divadélko Praha: Ostateçné princeznê Mánê

st rana
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virtutis? s mezinárodní mobsazení m na
Praæském hradê s nahrávkou pro Supraphon a Çeskoutelevizi (2000, 2001 a v p‡ípravê 2002).
Çeskÿ chlapeckÿ sbor Boni pueri se
proto práve m‡adí mezi klenoty çeské hudební kultury.

kulturních stáncích − divadle Trám, kinê
Ves mír a Bílémdomê. Ato nepoçítám¿kolní fil mová p‡edstavení, p‡i kterÿchse bêhe mroku promítly na çty‡i desítkytitulû.
Dobrou základnou pro vÿbêr p‡edstavení pro ¿kolní dêti a mládeæ se stala dnes
jiætradiçní svitavská P‡ehlídkapo‡adûprofesionálních divadel z celÿch Çechpo‡ádaná SKS za p‡ispêní Referátu kultury Où
ve Svitavách. Stalasezdrojemnejen na¿í m,
ale i mnoha po‡adatelû z celé republiky.
P‡i vÿbêruco nejkvalitnêj¿í po‡adûsesnaæí me o doplnêní ¿kolníchosnov, o zpest‡ení
vyuçování a o co nej¿ir¿í zaujetí vlastních divákû,jaktématemtaki zpûsobemprovedení.
Leto¿ní nabídka pro ¿koly se skládala
z divadel vêt¿íchi svêtovê proslulÿchjako je loutkové divadlo DRAK z Hradce
Králové, divadlo Matêje Kopeckéhoz Prahy nebo mi m Michal Dufekz Prahy a Malé
divadélko také z Prahy.
P‡íjemnÿmzpest‡ení mbylo urçitê p‡edstavení holandskéholoutká‡ského souboru
Fatsnerran. Zaz mínkustojíi divadelní soubory Oblázekz Ostravy, Kvelbz Çeskÿch
Budêjovic, Na cestê Liberec a Pi¿kot Liberec, Duha Polná a také Eva Hru¿ková
a Jan P‡euçil z Prahy.
Ví m, æe çasto není lehké skloubit nabyté ¿kolní osnovys termíny na¿ich p‡edstavení a také v¿e na ¿kolách zorganizovat. Proto pat‡í mûj dík pedagogûm, kte‡í
jsou neúnavnÿmi ¿i‡iteli kultury nasvÿch
¿koláchataké na¿í mzdrojemnámêtûi p‡ipomínek. P‡eji si, aby námtospoleçné úsilí
p‡iblíæit ¿kolní mdête mkulturní hodnoty
vydræelo a pevnê vê‡í m, æe se námto do budoucna =vyplatí? atyto dêti selépe zorientují p‡i vÿbêrui dal¿íchæivotních hodnot.
Dagmar Schulzová
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Dal¿í úspêchy PS Dalibor

Pêveckÿsbor Dalibor Svitavyzahájille-

to¿ní sezónujiæ 1. zá‡í. Vrámci svitavskÿch
slavností p‡ispêl zda‡ilÿmkoncertemk slav-

nostní at mosfé‡e vernisáæe vÿstavy paní
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pêveckÿch sborû ve Dvo‡e Králové nad
Labe m, kde byl vel mi dob‡e hodnocen.

Vÿkonyjednotlivÿch sborû hodnotil hu-

dební skladatel a pedagog PhDr. Ji‡í La-

církevní i svêtská sborovátvorbai hudba

souçasná.

PS Dalibor se v çervnu zúçastnil me-

zinárodního hudebního soutêæního festivalu Svátky písní v Olomouci.

Vsoutêæi MUNDI CANTANTv kategorii

Otÿlie De melové- ¢uterové.

burda.

s mí¿enÿchpêveckÿchsborûzískal st‡íbrnou

otev‡ení zahrady Nadace Josefa Plívy.

amatér¿tí zpêváci od 15 do 75 let.

ba a capella medaili bronzovou. Vobou sou-

národní nesoutêæní p‡ehlídky s mí¿enÿch

nÿch stylû i epoch, úpravy lidovÿch písní,

Vnedêli 2. zá‡í vystupoval u p‡íleæitosti
Vsobotu 20. ‡íj na se zúçastnil mezi-

Çleny Pêveckého sdruæení Daliborjsou
Repertoár tvo‡í sborové skladby rûz-

medaili, v kategorii duchovní a církevní hud-

têæních vystoupeních se zúroçila peçlivá
a kvalitní p‡íprava, soutêæní vÿkon byl po-

zitivnê ovlivnên i zodpovêdností, snahou
a soust‡edêní mv¿echzpêvákû. Vel mi dobré

umístêní je pro v¿echny zaslouæenou od-

mênou a povzbuzení m do dal¿í nároçné

práce, která námp‡iná¿í radost a potê¿ení.
•

•

•

PS Dalibor dêkuje za finançní podpo-

ru a p‡ízeñ Mêstu Svitavy, St‡edisku kul-

turních sluæeb a v¿e msponzorûm.
Klicperovo divadlo Hradec Králové: Betlém
•
•
•

PS Dalibor zve v¿echny své p‡íznivce

na vánoçní koncert, kterÿ se koná 26. pro-

since 2001 v prostorách =Bílého? kostela
na námêstí ve Svitavách.

M
irka Ducháçková

Zlatÿ
pohár pro IUVENTUS
Sbor obdræel zlatÿ pohár a získal první místo v kategorii
vyspêlÿch s mí¿enÿch sborû na mezinárodní soutêæi
Praæské dny sborového zpêvu

Svitavskÿ pêveckÿ sbor Iuventus se

Umêleckÿm ‡editele mfestivalu byl

v leto¿ní mroce zúçastnil celé ‡ady festi-

pan Miroslav Ko¿ler, k dal¿í m çlenûm

úspê¿nêreprezentoval nejen mêsto Svita-

ticky z celé Evropy, za z mínku pak stojí

valû, soutêæí a p‡ehlídek, kde mi mo‡ádnê

poroty pat‡ili dirigenti a sbormist‡i prak-

vy, ale i celou Çeskou republiku a çeské

i úçast ¿éfsbor mistra opery Národního

Zatí mposlední medaile, kterou si Iu-

tivalu R. W
agnera v Bayreuthu Dr. Mila-

sborové umêní.

ventus za‡adil do své stále poçetnêj¿í sbírky úspêchû, pochází ze soutêæní p‡ehlíd-

divadla v Praze a souçasnê sbormistra fes-

na Malého. Porota ocenila zej ména roz-

manitost a nároçnost repertoáru, kterÿ

ky Praæské sborové dny, která se konala

Iuventus v soutêæi p‡edstavil (barokní fu-

tavskÿsbortak mêl moænost v krátké dobê

catus est Moyzes, spirituál Knuta Nyste-

z p‡edních praæskÿchsálû −poprvéto v po-

lava Raichla a povinné skladby Sanctus

v hlavní m mêstêletosjiæ popatnácté. Svi-

podruhé za sebou koncertovat vjednom

lovinê ‡íj na byla Smetanova síñ Obecní-

ho domu, podruhé sál Národního domu

ga Bohuslava Matêje Çernohorského Praeda Sing and Rejoice, Chodskÿ den Miros-

a Benedictus z Missy brevis Zdeñka Luká¿e). Provedení skladby Sing and Re-

na Vinohradech, kde se Praæské sborové

joice bylo ohodnoceno j ako vynikající,

Mezinárodní soutêæe se zúçastnilo cel-

a souçasnê perfektní technické provede-

ska, Francie, Slovinska, Izraele a Çeské

ty pak byl zcelajednomyslnÿ −svitavskÿ

vÿch dnech zastoupena pouze pêti sbory.

a 1. místo v kategorii vyspêlÿch s mí¿e-

dny konaly.

ke m 32 sborû z Rakouska, SRN, ¢vÿcar-

republiky, která byla na Praæskÿchsboro-

Iuventus byl jední m z nich a do soutêæe

se dostal na základê pozvání p‡edsedy
Unie çeskÿch pêveckÿch sborû Dr. Ji‡í-

ho Kolá‡e, kterÿ byl souçasnê p‡edsedou

poroty v kategorii vyspêlÿch s mí¿enÿch

sborû.

porotci dále vyzdvihli æivost, spontánnost
ní v¿ech skladeb. Vÿslednÿ verdikt poro-

Iuventus si ze soutêæe odvezl zlatÿ pohár
nÿch sborû.

Celé soutêæní klání sní mala stanice

Vltava Çeského rozhlasu, která svÿmpo-

sluchaçûm nabídne záznam p‡ehlídky
bêhe m mêsíce ledna.

Mgr. Libor Cupal
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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

4. ùt 15: 00 a 1 6: 45 hod. Kino Ves mír

M
ikulá¿ská besídka

Vstupné: dospêlí 15,− Kç dêti 3,− Kç

15. So 14: 00 − 18: 30 hod. Bílÿ dûm

Dêtská diskotéka + vystoupení
skupiny HOLKI
Vstupné dêti 60,− Kç, dospêlí 80,− Kç

22. a 27. So 10: 00 − 11: 30 hod. DDM
Keram
ické dopoledne pro ve‡ejnost

Poplatek 20,− Kç

Asociace Brontosaura
tel. ç. 0604/31 26 92

http://sybronto. unas.cz

e- mail: sybront @email.cz

7. Pá 15: 00 a 16: 00 hod. Nadace J. Plívy

Káça 2001

Soutêæ vtoçení káçi na ças.

12. St 18: 30 hod. Nadace Josefa Plívy

44. cestovatelskÿveçer o Izraeli
uvádí: Mgr. Zdenêk Hübner
Vstupné: dobrovolné

Pozvánka doFil mkina
ovÿ klub:

5. Fil movÿ klub: Markéta Lazarová
Çeskÿ fil m Markéta Lazarová scénáristy

Franti¿ka Pavlíçka a reæiséra Franti¿ka Vláçilaje adaptací stejnoj mennéhorománu Vladislava Vançury. Auto‡i jej nazvali fil movou
rapsodií. Je básnickÿm p‡íbêhe m z dob
dávno minulÿch (odehrává se v polovinê
13. století), kdyloupeæiví rytí‡i p‡epadávali na královskÿch silnicích pocestné, kdy
k‡esƒanství svádêlo stále je¿tê boj s vírou
v pohanské bohy, kdylidskÿæivot mêl pranepatrnoucenu, kdyv¿akláska bylastejná
jako dnes. Mûæeme-li nazvat literární p‡edlohu básní v próze, pak je Vláçilûv fil m
básní v obrazech.
6. − 9. Divoké vçely
Barevná, ¿irokoúhlá ho‡kosladká komedie

vypráví p‡íbêho citovéizolaci mladÿchlidí,
æijícíchv uzav‡enémsvêtêzapadlé vesnice
kdesi na severu Moravy. P‡edivo vztahû,
skrytÿch lásek a skrytÿch averzí odkrÿvá
obraz, jehoæ s mysl si samy postavy doposud nep‡ipou¿têly. Fil mje debutemreæiséra Bohdana Slámy.

ZU¢ SVITAVY
tel. 233 12

12. St 17: 30 hod. sál ZU¢

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

Æákovskÿ hudební veçer

Jeunetaje poetickoukomedií o plachéservírcez pa‡íæské kavárny. Sr¿í humorem, vtipem
a p‡edev¿í mopti mis mem. Vznikl komediální sní meksesurrealistickÿmi prvkya s pohádkovou nadsázkou: hrdinçiny zásahy do
do okolního svêtajsoustoprocentnê úspê¿né, typizované postavy obÿvají p‡átelské
území staré mêstské çtvrti a nêkolik uzav‡enÿch mikrosvêtû. Fil mje nenápadnou
oslavou æivota. Na MFF v Karlovÿch Varech
získal letos hlavní cenu.

17. Po 18: 00 hod. Bílÿ dûm

Ten vánoçní ças...

po‡adtaneçního oboru ZU¢ Svitavy

I. kytarovÿ podveçer na Z¢

Podveçerní posezení p‡i kyta‡e a çaji.

Markéta Lazarová

e- mail: nadace @svitavy. cz

Do 21. 12.

TIBET −Veliká názorná vÿstavaspojena
s prodejemupomínkovÿch p‡edmêtû.
3. Po 18: 00 hod.

P‡edvánoçní setkání s politiky

Senátor Ji‡í Brÿdl, starosta Václav Koukal
a dva poslanci Parlamentu.
Spojené s ochutnávkou vína.

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

19. St 19: 30 hod.

Vánoçní koncert

Hrají a zpívají Franta Çernÿ a skupina

=CHVÅLABOHU?, Stáña Plívová, Zdenêk
Ry¿ánek, Ota W
eiss a Pavel Bolcek.

P‡ij âte si zazpívat a zakoledovat.

P‡íspêvek pro reæii Nadace 40 Kç

VÅNOÇNï V¥STAVA

ùstavsociální péçe ve Svitavách Vás v¿echny srdeçnê zve na VÅNOÇNï V¥STAVU,
která se koná od 8. 12. do 15. 12. 2001 dennê od 9 do 17 hodin. P‡ijâte si vychutnat

p‡edvánoçní at mosféru a vybrat si pêknÿ dárek pro sebe, nebojí mpotê¿it své blízké.
Tê¿í me se na Va¿i náv¿têvu. Klientky a zamêstnanci ùSP Svitavy

III. Z¢ Riegrova ul.

5. St 1 6: 30 hod. III. Z¢ 8. B

20. − 22. Babí léto
Vladi mír Michálek natoçil s mutnou komedii podle námêtu a scéná‡e Ji‡ího Hubaçe.
Její mi hrdinyjsou dûchodci na sklonkuæivota. Starÿ Hána ( Vlasti mil Brodskÿ) tráví
ças tí m, æe s kamarádem Edou (Stanislav
Zindulka) podnikárûznérecesistické akce.
Jeho chování v¿ak nêkdy zachází daleko,
coæ têæce sná¿í jeho vêçnê ustaraná manæelka Emilie ( Stella Zázvorková). Scéná‡
se opíráo p‡esnê vystavêné komické situace, vyváæené tragikomickÿmi momenty.

Nadace Josefa Plívy

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

. Marie
16. Ne 17: 00hod. kostel Nav¿tívení P

Vánoçní koncert æákûZU¢ Svitavy

19.
Vá¿eñ
Sní mek Györgye Fehérajejiæ pátou fil movou adaptací kri minálního románuJamese
M. Caina Po¿ƒák vædyckyzvoní dvakrát z roku 1934. Tíæivÿ p‡íbêh milostného trojúhelníku se odehrává ve t‡icátÿch letech p‡eváænê ve zpustlé venkovské autodílnê. Její
panovaçnÿ majitel právempodez‡ívá manæelku z nevêry s mladÿm zamêstnance m.
Milenci se ho chtêjí zbavit...

16. Amélie z Mont martru
Sní mek scénáristy a reæiséra Jeana-Pierra

21. Çt 19: 00 hod. Nadace Josefa Plívy

XII. poslechovÿ veçer o skupinê
ZNC ( Znouzectnost). Uvádí: Jan Richtr.

VI I

VÅNOÇNï KONCERT

Vánoçní koncert sborûIuventus a Gaudiumse koná 16. prosince 2001 v 18: 00 hodin

v sále Bílého domu.

st rana

VI I I

KINO VESMïR
1. − 2. So
Ne

tel.: 240 46

1 7: 00 hod.
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. So, Ne, Po

19: 30 hod.

Krokodÿl Dundee
v Los Angeles Austrálie,

USA 2001
Plavat mezi krokodÿly v australské divoçinê
je snaz¿í neæ plavat mezi æraloky v L. A.
Rodinná komedie. Paul Hogan v hlavní roli.
Reæie: Si mon W
incer
Vstupné: 55, − Kç
titulky
92 min.
4. ùt

19: 30 hod.

Francie 2000
Taxi, taxi
Populární akçní komedie. Japonskÿ velvyslanec na náv¿têvê francouzské policie... Krásná auta, krásné æeny a superrychlájízda...
Reæie: Gérard Krawczyk
Vstupné: 50, − Kç
titulky
82 min.
5. St

Fil movÿ klub:

Markéta Lazarová

19: 30 hod.

ÇSSR 1965- 66
Fil mová rapsodie − básnickÿ p‡íbêh z dob
dávno minulÿch... Nejvÿznamnêj¿í fil mv dêjinách çeské kine matografie. Podle stej noj menného románu Vladislava Vançury napsali
Franti¿ek Pavlíçek a Franti¿ek Vláçil.
Reæie: Franti¿ek Vláçil
Vstupné: pro çleny FK30, − Kç
ostatní 40, − Kç
162 min.
6. − 9. Çt, Pá, So, Ne

Divoké vçely

19: 30 hod.

Novÿ çeskÿ fil m
Barevná, ¿irokoúhlá, ho‡kosladká komedie o rûznÿch podobách lásky. Dáme po zelené, svêt
námzrûæoví... Na chvíli. P‡íbêh o citové izolaci mladÿchlidí kdesi v zapadlé vesnici.
Hrají: Tatiana Vilhel mová, Pavel Li¿ka, Jaroslav Du¿ek a dal¿í
Scéná‡ a reæie: Bohdan Sláma
Vstupné: 60, − Kç
od 15let
92 min.
1 0. − 12. Po, ùt, St

19: 30 hod.

Deník Bridget Jonesové

USA, Francie, GB 2001
Nevychovaná. Nekontrolovatelná. Neprovdaná.
Ro mantická komedie podle svêtového bestselleru Helen Fieldingové. Jedenat‡icetiletá
svobodná æena æije svûj banální úæasnÿ æivot.
Skvêlÿ fil m − Renné Zellwegerová, Colin Firth
a Hugh Grant v hlavních rolích
Reæie: Sharon Maguireová
Vstupné: 55, − Kç
titulky
92 min.
13. − 15. Çt, Pá, So

pr os i ne c 2 0 0 1

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

Jakukrást Dagmaru

19: 30 hod.

Novÿ çeskÿ fil m
Bláznivá komedie o çeské m super-agentovi
007 naruby. = Muæ pro zvlá¿tní operace?jetotální ne motora aje nasazován vládoutam, kde
j de o nêco mi mo‡ádného a naléhavého...
Scéná‡, reæie a produkce: Jaroslav Soukup
Vstupné: 55, − Kç
95 min.

1 6. Ne 1 7: 00

a 19: 30 hod.

Amélie z Mont martru

Francie, SRN 2000
P‡íbêh o zasnêné servírce, kteráse od pultu v kavárnê Deux Moulins snaæí vylep¿ovat osudylidí
kolemsebe humorem, kouzlem, i maginací a vodopádemnápadû. Fil m, kterÿ se dívá na svêt pozitivnê. Hlavní cena na MFF Karlovy Vary 2001.
V hlavní roli: Audrey Tautuová
Reæie: Jean- Pierre Jeunet
Vstupné: 55, − Kç
titulky
123 min.
1 7. − 18. Po, ùt

Pearl Harbor

19: 30 hod.

USA 2001
Láska, válka a nej mohutnêj¿í leteckÿ útok,
jakÿ kdy byl natoçen! Váleçné drama.
Reæie: Michael Bay
Vstupné: 65, − Kç
titulky
183 min.
19. St

Vá¿eñ

Fil movÿ klub:

19: 30 hod.

Maâarsko 1998
Fil mová adaptace kri minálního ro mánu Jamese M. Caina Po¿ƒák vædycky zvoní dvakrát
z roku 1934. Tíæivÿ p‡íbêh milostného trojúhelníku se odehrává ve zpustlé venkovské
autodílnê. Syrové, aæ naturalistické postiæení
dusivé at mosféry.
Scéná‡ a reæie: Gyergy Fehér
Vstupné: 30, − Kç pro çleny FK
ostatní: 40, − Kç od 15let titulky 125 min.
20. − 22. Çt, Pá, So 1 7: 00 a 19: 30 hod.

Babíléto

Novÿ çeskÿ fil m
Smutná ko medie podle námêtu a scéná‡e Ji‡ího Hubaçe. Tragikomickÿ p‡íbêh mladého
pêtasedmdesátníka, vêçného snílka, pábitele
a recesisty, kterÿse odmítá s mí‡it s údêlemstá‡í a æije svûj æivotjako nikdy nekonçící vÿzvu...
V hlavní roli: Vlasti mil Brodskÿ
Reæie: Vladi mír Michálek
Vstupné: 52, − Kç
95 min.
20. − 22. Çt, Pá, So

Atlantida:
Tajemná‡í¿e

15: 00 hod.

KINOKAVÅRNAGALAXIE
1. So

tel.: 0602/969 647

15: 00 hod.

Královskÿslib Nová çeská pohádka
Reæie: Kry¿tof Hanzlík
Vstupné: 47, − Kç
95 min.
1. So

20: 00 hod.

Krokodÿl Dundee
v Los Angeles Austrálie,
4., 5. ùt, St

20: 00 hod.

Taxi, taxi

Reæie: Gérard Krawczyk
Vstupné: 50, − Kç
titulky

6. − 8. Çt, Pá, So

20: 00 hod.

9. Ne

od 9: 00 do 1 6: 00 hod.

Vánoce v kinokavárnê:
Hvêzda Betlé mská

Pás mo pohádek pro dêti.
Promítá se nep‡etræitê a vstupje zdarma.

11. − 12. ùt, St

20: 00 hod.

13. − 15. Çt, Pá, So

20: 00 hod.

18. − 1 9. ùt, St

20: 00 hod.

Bílá vdova

GB 1999
Vêt¿í, neæ malé mnoæství srandy. Obrovskÿ marihuanovÿ dÿchánek právê zaçal. Skvêlá komedie!
Reæie: Nigel Cole
Vstupné: 50, − Kç od 15let titulky 93 min.

Jakukrást Dagmaru

Novÿ çeskÿ fil m
Scéná‡, reæie a produkce: Jaroslav Soukup
Vstupné: 55, − Kç
95 min.

26. − 27. St, Çt

Atlantida: Tajemná‡í¿e

USA 2001
Ovládat planetu! Sci-fi dobrodruænÿfil m. Remake slavného fil mu z roku 1967 podle románu Pierra Boullea (1963). Pozemskÿ astronaut
se ocitne na planetê, ovládané inteligentní
opiçí civilizací...
Reæie: Ti m Burton
Vstupné: 55, − Kç
titulky
120 min.
28. − 29. Pá, So

Scary Movie 2

19: 30 hod.

USA 2001
=Lhali js me?.
Pokraçování ‡ady parodií... tentokrát na æánr
klasického hororu − Vymítaç âábla, Zámek
hrûzy, Pod povrchem, Poltergeist, Carrie a odkazy na mnoho dal¿ích.
Reæie: Keenen Ivory W
ayans
Vstupné: 50, − Kç
titulky
95 min.

82 min.

Novÿ çeskÿ fil m
Divoké vçely
Scéná‡ a reæie: Bohdan Sláma
Vstupné: 60, − Kç
od 15let
92 min.

Pearl Harbor

Planeta opic

92 min.

Francie 2000

USA 2001
P‡ed mnoha tisíci lety p‡edstavovala Atlantida
vyspêlou civilizaci na vrcholurozkvêtu. Kdyæ
se v¿ak král snaæil vyuæít síly‡í¿e k ovládnutí
svêta, do¿lo k obrovské katastrofê a Atlantida
nenávratnê z mizela...
Ani movanÿ fil mpodle románu Julese Verna.
Reæie: Gery Troudale a Kirk W
ise
Vstupné: 50, − Kç
dabováno
95 min.
19: 30 hod.

USA 2001

Reæie: Si mon W
incer
Vstupné: 55, − Kç
titulky

Reæie: Michael Bay
Vstupné: 65, − Kç

USA 2001

titulky

20. − 22. Çt, Pá, So

Babíléto

183 min.
20: 00 hod.

Reæie: Vladi mír Michálek
Vstupné: 52, − Kç

Novÿ çeskÿ fil m

95 min.

22. So

1 7: 00 hod.

26. − 27. St, Çt

20: 00 hod.

USA 2001
Reæie: Gery Troudale a Kirk W
ise
Vstupné: 50, − Kç
dabováno
95 min.

Planeta opic

Reæie: Ti m Burton
Vstupné: 55, − Kç

USA 2001

titulky

28. − 29. Pá, So

Scary Movie 2

Reæie: Keenen Ivory W
ayans
Vstupné: 50, − Kç
titulky

120 min.
20: 00 hod.

USA 2001

95 min.

SI LVES TR 2 001

V KI NO KAVÅRNë
Rezervace na tel.: 0602/ 96 96 47

