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Dobrÿ den,

æije me vjednadvacáté mstoletí. A ne-

æije me si aæ tak ¿patnê. My i mêsto,

zdá se, js me se za posledních deset let
z mênili klep¿í mu. Kdosi dnes vzpomene na ¿edivé rozpadající se námêstí,

neopravené domy, ¿pinavé ulice? A my?
P‡estáváme se bát ‡íct co si myslí me,

p‡estáváme bÿt lhostej ní k lide mi vê-

ce mkole msebe. Atoje dob‡e, i kdyæ
çasto to není vædy zrovna moc p‡íje m-

né. Mám ráda na¿e mêsto. Mám zde

rodinu, práci a spoustu p‡átel, kte‡í by
mnê vel mi chybêli. Ví m, æe se s ni mi
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Pozvánka na vÿstavu

Aæ do 17. února máte moænost si prohlédnout vÿstavu fotografií a dokumentû
z cest çty‡çlenného ¿tábu Çeské televize
Praha do míst bÿvalÿch stalinskÿchtrestaneckÿch táborû na Kolymê. Na vlastní
oçi mêli tito mladílidé moænost p‡esvêdçit
se, jak se zde æijelide m, kte‡í se zjakÿchkoliv dûvodûrozhodli natomto úze mí zûstat æít i nadále. Vÿpovêdi têchtolidíjsou
pro nás mnohdy p‡ekvapující a nepochopitelné. Vÿstavaje doplnêna ukázkami
dokumentárního fil mu, kterÿ zde natoçili
a také krátkÿm dokumente mo bÿvalÿch
obyvatelích této oblasti - Evenech.

setkám v divadle, kinê, na koncertê,

za úçasti obou autorûv sobotu 23. února v 15 hodin a zahraje na ní Petra Helebrantová na p‡íçnou flétnu a Ji‡í Kosina j un. na housle. Obsahovê i vÿtvarnê
zají mavé obrazy, d‡evêné skulptury, ale
i bytové doplñky çi ¿perky urçitê stojí za
zhlédnutí.
-bç-

na vÿstavê, v bazénê, saunê nebo jen

tak. Svitavyjsou podle mê vel mi kul-

turní mêsto, a tak je têch p‡íleæitostí
kaædÿ mêsíc víc neæ dost.

Kdysi kdosi chytrÿ‡ekl, æe k tomu,

aby si çlovêk na¿el k urçité mu místu

citovÿ vztah, je dobré, aby o nêmvêdêl
co nejvíce, aby znal jeho historii. Nê-

co natomasi bude. Atak,jestli chcete
vêdêt podrobnêji nêco opravdu nové-

ho a zají mavého o Svitavách, zvu Vás
nasérii p‡edná¿ek do svitavského mu-

zea. P‡ipravili js me je ve spolupráci

STÅLÉ EXPOZICE

s Moravskou vlastivêdnou spoleçností

v Brnê a budouse konat vædy poslední

POHLED DO MUZEJNïCH SBïREK

çtvrtek v mêsíci. Ta první 28. února

Z HISTORIE PRAÇEK

v 1 7 hodin a bude se tÿkat p‡írodních po mêrû na¿eho regionu.

Z Brna p‡ijede o geo morfologic-

kÿcha pûdníchpomêrechp‡edná-

¿et RNDr. Moj m
ír Hrádek, CSc.,

o geologii a m
ineralogii RNDr. Sta-

nislav Housar, Kam
il Sopou¿ek

z Moravské T‡ebové námpoví mno-

hé zají mavé o kvêtenê a vegetaci

a Ji‡í Mach ze Svitav o faunê na¿eho regionu. Zají mavé a informace mi

;nabité< té ma, ne myslíte?

Tak Vám p‡eji pêknÿ den, ménê

lhostej nosti, více záj mu nejen o vêci

ve‡ej né, ale i o své blízké a t‡eba se
potkáme. V muzeu, divadle, nebo v té

saunê....

Blanka Çuhelová

V mêsíci únoruzahájí me vÿstavu dvou
vÿtvarníkû svitavského okresu - ‡ezbá-

‡eJi‡ího Kosinyz Moravské T‡ebové
a malí‡ky a grafiçkyIvany Fenikové- Fialové z Poliçky.
Tvorba Ji‡ího Kosinyje vel mi rozsáhlá. Od fotografie p‡es d‡evêné objekty
k umêlému kameni. Také Ivana Feniková-Fialová pouæívá mnohu druhû malí‡skÿch technik, vênuje se i tapisérii. Oba
vystavovali na samostatnÿch vÿstavách na
mnoha místech na¿í republiky.
Protoæe tato vÿstava bude k vidêní ve
vÿstavních síních muzea je¿tê po celÿ
mêsíc b‡ezen, vrátí me se k ní podrobnêji
v p‡í¿tí mçísle Lucerny. Dnes Vás pozvu
pouze najejí vernisáæ, kteráse bude konat

SVITAVSKÅ ZASTAVENï

OSOBNOST
OSKARA SCHI NDLERA
• • • •
do 17. 2. 2002

BUà PROKLETA TY KOLYMO

23. 2. - 30. 3.

IVANA FIALOVÅ- FENI KOVÅ:
OBRAZY
, GRAFI KA

JI”ï KOSINA: D”EVëNÉ OBJEKTY
Vernisáæ: sobota 23. 2. v 15 hodin

çtvrtek 28. 2. v 17 hodin

MUZEJNï ÇTVRTKY
:

P”ïRODNï POMëRY SVITAVSKA

A MORAVSKOT”EBOVSKA
P‡edná¿í: RNDr. Moj mír Hrádek, CSc.,

RNDr. Stanislav Housar, Kamil Sopou¿ek

a Ji‡í Mach
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Od nepamêti k souçasnosti VI.
H”EBEÇSKO

SCHÖNHENGSTGAU

Açkoliv p‡edbíháme historickou dobu p‡ibliænê ojedno století, bude dobré
si p‡ipomenout charakter krajiny Svitavska v ¿ir¿ích souvislostech. Tí m první m,
co nás napadne, je zaçlenêní regionu do
nêjakého popsatelného celku. P‡i st‡edovêké kolonizaci lze Svitavsko rozdêlit na
území osídlované ve druhé polovinê XII. století osadníky z podnêtu pre monstrátského
klá¿tera v Litomy¿li na stranêjedné a o století pozdêji narozsáhlou oblast, jejíæ struktura byla vybudována díky kolonizaçní
çinnosti olomouckého biskupství na stranê
druhé. Lze tedy vypozorovat dvê kritéria
popisu oblasti - jednak církevnê nebo
ze msky správní (oblast se nacházela
pod rozliçnou církevní správou v dûsledku
její polohy na ze mské hranici) ajednak
národnostní (ve st‡edovêku nezávaæné,
pozdêji vysoce citlivété majazykové). Pro
na¿i pot‡ebu je srozumitelnêj¿í národností hledisko, které dalo krajinê struçné
poj menování H‡ebeçsko (nê m. Schönhengstgau).
Oblastleæící na çesko- moravské ze mské hranici a rozkládající se na plo¿e
2
1 230 km byla do roku 1945 nejvêt¿í m
çistê nê meckÿmjazykovÿmostrove mtehdej¿ího Çeskoslovenska s celkovou délkou
hranice 280 km. Zahrnovala celkem6 vêt¿ích mêst ( Svitavy, Mor. T‡ebová, Lan¿kroun, Mohelnice, Záb‡eh a B‡ezová nad
Svitavou) a 142 obcí, ve kterÿchæilo k roku 1939 na 126 000obyvatel. Obcí s çeskou
vêt¿inou bylo pouze 13 a poçet nê mecky
hovo‡ících obyvatel dosahoval 84 %.
Jméno krajinyje odvozeno od vsi H‡ebeçleæící v centrální çásti území v nadmo‡ské vÿ¿ce 517 mna svazích stej noj menného 26 kmdlouhého h‡betu s nejvy¿¿í m

vrchole m Roh (660 m) západnê od Mor.
T‡ebové. Jakÿje pûvodní etymologickÿ
vÿznamnê m. slova Schönhengst se dosud
nepoda‡ilo spolehlivê objasnit. Nê meckÿ
název H‡ebeçje pramennê doloæen k roku 1398 j ako Sintenhengst a etymologicky snad souvisí se st‡edonê meckÿm
slovem;schünden< (p‡ihnat, pobízet, hnát).
Zají mavostí je, æe v historickÿch pramenechsezpoçátku neobjevujez mínkao h‡ebci (nê m. der Hengst), ale slovoje odvozeno od nê meckého vÿrazu pro svah (nê m.
der Hang). Vlistinách nachází me poj menování horského h‡betu a na nê mleæící
osady v rûznÿch podobách - tak v roce
1528jej zaznamenávámejako Schidhengst,
Schandhengst, v letech 1535- 1548jako
Schadhyngst, Schadhenscht, Schandhenscht, roku 1558 se objevuje Schinthengst, v urbá‡i moravskot‡ebovského
panství z roku 1571 je oblast oznaçena
j ako Schindenhengst. Souçasná for ma
j ména(a etymologicky vel mi prûhledná)
Schönhengst se poprvé objevila v úçtech
Moravské T‡ebové k roku 1600 a od této
doby setoto oznaçení pouæívalo v nez mênêné podobê. Oznaçení celéhojazykového ostrova Schönhengstgau se objevilo aæ
v roce 1813.
Aæ do XII. století byla oblast zalesnêna neprostupnÿmpohraniçní mhvozde m místy p‡eru¿enÿmkupeckou stezkou
nebo vodní mtoke m. Od poloviny tohoto
století zasahovala na oblast H‡ebeçska
vlna klá¿terní kolonizace vedená p‡edev¿í mpre monstrátskÿm‡áde mz Litomy¿le
a celÿ proces osídlování konçí p‡íchode m
nê mecky hovo‡ících osadníkû díky cílené kolonizací jednak olomouckého biskupství za ú‡adu Bruna ze Schauenburka
v polovinê XIII. století, ajednak kolonizací p‡edstavitelû vÿznamnÿch ¿lechtickÿch rodû ( Bore¿ z Rÿznburka). Proces
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kolonizace vyvrcholil zaloæení m nejvÿznamnêj¿ích center: Záb‡ehu (nê m. Hohenstadt) v roce 1254, Svitav (nêm. Zwittau) v roce 1256, Moravské T‡ebové
(nê m. Mährisch Trübau) roku 1257, Mohelnice (nêm. Müglitz) z roku 1273, Lan¿krouna (nê m. Landskron) v roce 1285
a B‡ezové nad Svitavou (nê m. Brüsau)
kole m roku 1300. Tato data jsou pouze
orientaçní a ves mês urçují první listinné z mínky o dané m místê (dataci tzv. zakládacích listin), i kdyæ první osídlení
zde bylo mnohe md‡íve. Dal¿í kolonizace, dosídlování a zakládání novÿch poddanskÿch vsí na H‡ebeçsku probíhalo
je¿tê po celé XIV
. a XV
. století, ale to si
jiæ krajina si dræela ryze nê meckÿráz, typickou kulturu, zvyky a ná‡eçí aæ do roku 1945.
Radoslav Fikejz

Staleté fotografie

Na starÿch staletÿch fotografiích není

vidêt jen srovnání - d‡íve a dnes. Vypo-

vídají i jiné vêci. Tak nap‡íklad pohled na
mariánskÿsloup a mê¿ƒanské domy na hor-

ní çásti námêstí, jehoæ autoremje kolem

roku 1900 Otto Tyrolt, je jední mz mála
zi mníchsní mkû mêsta. Na nêmvidí meté-

mê‡ stejnouzi mujakojeleto¿ní. Mnoæství

rozjeædêného snêhuztêæovalotehdy provoz

koñskÿmsp‡eæení ma koçárûmpodobnê

j ako dne¿ní m automobilûm. Sníh se na-

kládal na povozy a odváæel za mêsto. Av¿ak

je¿têjedendûleæitÿhistorickÿ moment skrÿ-

vátento pohled. Atolitinovÿsecesní sloup
mêstského osvêtlení se zasazenÿm chvo-

jí mv míse pro kvêtiny, kterÿ si jistê nezadá s proslulÿmi ;svitavskÿmi lucernami<.

Svitavy byly jední mz mála mêst, kdy jiæ

v roce 1894 byly zahájeny práce na elekt-

rickémve‡ejnémosvêtlení. Tak se námna
Obec H‡ebeç kole mroku 1 900.

sní mcíchzi mai historietro¿kuzopakovala.

M
ilo¿ Vanêk
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Po‡ady St‡ediska kulturních sluæeb

Inf
ormace o v¿ech chystanÿch i jiæ uskuteçnênÿch po‡adech SKS, vçetnêf
otodokumentace, najdete na www.kultura-svitavy
. cz
1 0. Ne 15: 00 hod. divadlo Trám

13. St 19: 30 hod. Divadlo Trám

MStra¿idelnáN barevná pohádka

Pudové putování

bál, stra¿it neumêlo, zato se chtêlo v¿e m

i mprovizaci opêt ve Svitavách!!!

Divadlo Rolniçka Liberec

P‡íbêho ;stra¿idle<, kterého se nikdo ne-

líbit. Vydalo se do pohádkového svêta na
zku¿enou ajeho velké p‡ání se splnilo.

S loutkami hraje a zpívá: Ctirad Jelínek
Vstupné: 30,- Kç

12. ùt 1 9: 30 hod. Ottendorferûv dûm
Koncert KPH

22. Pá 1 7: 00- 21: 00 Bílÿ dûm

Divadlo V
izita Praha:

Posezení s dechovkou

Slavné experi mentální divadlozaloæené na

tech.

Uvidíte, usly¿íte a ucítíte pány: Jaroslava
Du¿ka a Martina Zbroæka

Vstupné: 100,- Kç

P‡eprodej od 1. 10. v Mêstské minformaç-

ní mcentru.

14. Çt 1 9: 30 hod. Ottendorferûv dûm

Çeské klarinetové kvarteto

Poutníci

Rapsodie v çerné m

v roce 1970v Brnê. Odroku1997 hrají Poutníci

Podrobné infor mace naj dete na plakáVstupné dobrovolné

Bílÿ dûma Divadlo Trám
- otev‡eno p‡i akcích SKS:

Vÿstava: Zdenêk Petræela

- Vzpom
ínky na Káhiru
Fotografie z pobytu v Egyptê.

Kapela, hrající country a bluegrass, vznikla

Zdenêk Petræela je uçitele m ze Svitav.
Vletech 1994- 1998 pracoval jako ‡editel

Komornê ladênÿ koncertní po‡ad, zamê-

v nové sestavê. Vsouçasné dobê pat‡í ktomu

Procestoval celÿ Egypt, nafotil mnoho fil-

Vstupné: 45,- Kç, sleva 30,- Kç

Vstupné: 100,- Kç

a Radka Fi¿arová

‡enÿ na písnê let t‡icátÿch a çty‡icátÿch.

nejlep¿í mu, co çeská county mûæe nabídnout.

málot‡ídní ¿koly p‡i Zù v Káhi‡e.

mû a své vzpomínky zachytil v kníæce Jak

jsemse nestal faraóne m.

Divadelní abonentní
cyklus JARO
2002
alejeho posláníje zcela váæné. Atak div partnerskémæivotê ubíjí navzájem. Tato

St‡eda 6. b‡ezna

Studio DVA Praha

Dario FO a Franca RAME

brilantní ko medie ojedno m svérázné m

váklaçnÿ moralitysejí doçká a ti ostatní

manæelském páruje hereckou p‡íleæitostí

snad naj dou v tomto p‡íbêhu obvyklou

Reæie: Patrik Hartl

a Karla Rodena.

tokrát nev¿ední hudbou.

Hrají: Karel Roden, Jana Krausová, Ma-

St‡eda 1 7. dubna

Nedêle 26. kvêtna

Çeská pre miéra 21. ledna 2002

Fantom Realistického divadla

Tracyho tygr

Autor, reæie, scéna: Ladislav Smoljak

novely W
illiama Saroyana

Otev‡ené manæelství
Hudba: Ludêk Fiala

rian Roden, Robin Nê mec

Komedie o vêçnémst‡etu muæského a æen-

ského principu a groteskní mboji¿ti vzta-

hu mezi dvêmalidmi, kte‡í se p‡i komicky

neohrabané m hledání lásky a souznêní

pro dva vynikající herce - Janu Krausovou

Ladislav S moljak

Zdeñka Nejedlého

Písnê: Ivan Hlas, Ladislav Smoljak

dávku ús mêvného humoru a potê¿í seten-

Divadlo Petra Bezruçe Ostrava

Jazzovÿ muzikál na motivy stej noj menné
P‡íbêh lásky Tracyho a Laury, kte‡í se

Hrají a zpívají: Ivan Hlas, Ladislav Smol-

¿ƒastnê na¿li a vzápêtí pro pouhou mali-

nebo Marek ¢i mon, Petr Reidinger, Ven-

Libreto: Ji‡í Josek.

jak, Doubravka Svobodová, Jan Ka¿par
dulka Kafková, Martina Musilová, Zuza-

na Krausová

chernost jeden druhého zase ztratili.

Hudbu sloæil Vlasti mil ¢mída, hraje THE

GIZD.

Divadelní p‡íbêh odehrávající se na pod-

Reæie Ji‡í Seydlerj. h.

roku 1953 se p‡ipravuje slavnostní veçer

nebo Lucie Æáçková, Michal Æáçekj. h. ,

sora Zdeñka Nejedlého, kdy má po nê m

Przebinda, Milan ¢ulcj. h. , Alena Sasíno-

kladê historickÿchfaktû, kdy na poçátku
k pêtasedmdesátÿm narozeninám profe-

bÿt divadlo (pûvodnê ¢vandovo) p‡ej menováno.

St‡eda 15. kvêtna

Divadlo Se mafor Praha

Poku¿ení svatého Antonína

Zpêvohra Vladi míra Franze a Ji‡ího Su-

Hrají: Richard Krajço, Markéta Viktorová

Kate‡ina Krejçí, Norbert Lichÿ , Michal

vá- Polarczyk nebo Zdena Przebindová,

Daniel Zaoral, Josef Kaluæa a Taneçní

studio Lenky D‡í malové.

Zmêna programu vyhrazena
V¿echna p‡edstavení se konají v Bílé m

chého

domê vædy v 19: 30 hodin.

Hrají: Ji‡í Suchÿ, Jitka Molavcová, Ma-

100,- Kç.

klasa, Radek Seidl, Zlata Kinská, Jára

ní 350,- Kç.

P‡íbêh pokou¿eného poustevníka Anto-

11. 2. 2002 od 8: 00 hodin v Mêstské m

Reæie: Petr Novotnÿ

rek Valenta, Lucie Çerníková, Patrik StoBene¿, Michaela Ze mánková

nínaje pojednán s jistou dávkou humoru,

Vstupné na jednotlivá p‡edstavení çiní
Abonentní vstupenka na celousezónu çi-

P‡edprodej abonentních vstupenekje od

informaçní mcentru.

st rana I V
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Pozvánka na PROJEKT 100 - 2002
Jetady únor a v únoru musí me do kina!

Kachní polévka se odehrává v minia-

novele a fil mtuto romantickou devízu plnê

Neboƒ - p‡ichází k námopêt a zase a zno-

turní m státê Freedonii, jejíæ diktátor vy-

p‡ejí má.

desáti kin u nás, kde zaæije me ono dobro-

sední Sylvánii. Do v¿eho se zapletou dva

vÿznamû nejvnit‡nêj¿í pochybnosti o s mys-

p‡ed nêkolikalety p‡i¿el s my¿lenkou vy-

vyslance m. Pro oba kumpány v¿ak není

seti let p‡edloæit to nejlep¿í, co svêtová

stranê...

ci) nabízí - proto onen PROJEKT 100.

jednu z perel marxovské fil mografie. Je

vu: PROJEKT 100. Js me jední mz deva-

druæství j méne mumêní fil mu. Ji‡í Králík

brat a po deseti fil mech roçnê bêhe mdekine matografie ( mnohdy navzdory komer-

Atakjetady únor a myjs me opêt úçast-

níky onoho kouzlafil movéi maginace. P‡ed-

hlásí z malichernÿch dûvodû válku sou-

;¿piçkoví< ¿pióni, najatí sylvánskÿmvel-

lu krásy a umêní ve svêtê rozkládajících

problé m kdykoli p‡ebêhnout ke druhé

Ivo Pondêlíçek

Dnes povaæuje me Kachní polévku za

v první ‡adê çistokrevnou bláznivou ko-

Absolvent

Komedie Mike Nicholse pat‡í k tê m

na zes mê¿ñování politickÿch pomêrû.

vent je titul, kterÿ v USA druhé poloviny

mi - opêt a zase to stojí za to. A dnes vás

Zdeno Kubina

ní fil moví kritici. Vybral jse m- s velkÿm

Çtvrtek 7. února

dílûm, která se do kine matografickÿch

ní nêjakÿch za¿ifrovanÿch poselství nebo

provedoutê mi úæasnÿmi fil my renomova-

se hodnot.

medií, která si nedêlá ambice na sdêlová-

kládáme vámdeset fil mû, kteréreprezentují

leto¿ní p‡ehlídku PROJEKT 100. Avê‡te

Viscontihofil mvyjad‡ujevevrstvêsvÿch

St‡eda 6. února

dêjin obtiskla dopade mna diváky. Absol60. let signalizoval neudræitelnost stáva-

jící podoby spoleçenskÿch pomêrû. Jed-

noduchÿ p‡íbêh Absolventa lze vtêsnat

potê¿ení m- çásti jejich pohledû na nabí-

S mrt v Benátkách

ov¿e m! Potkáme se v kinê.

kte‡í vytvá‡ejí svûj osobitÿa vÿraznêindivi-

tu domû propadne do stavu z mrtvêní. Ro-

Pondêlí 4. února

geniálníhofil ma‡erománû a novel. Adapto-

kraçovat v nalinkované mæivotê. Mladík

v Benátkách.

a ochotnê se nechá svést manæelkou otco-

zené fil my. P‡eçtête si je - a urçitê, no

Luchino Visconti pat‡í mezi reæiséry,

duální styl. Vydobyl si právempovêst kon-

Nebe nad Berlíne m

Inspirací tohotofil mového podobenství

byla pro reæiséra W
i ma W
enderse çetba

val slavnou novelu Thomase Manna Smrt
Vroce 1911 p‡ijíædí mezi lázeñské hos-

do formule klasické romantické komedie.

Çerstvÿ absolvent university se po návra-

diçe p‡edpokládají, æejejichsyn bude po-

plnÿ nejasného vzdoru v¿ak radêji leno¿í

va obchodního partnera. Kdyæ v¿ak pozná

Rilkeho Durinskÿch elegií - nêmeckÿ bás-

ty do benátského hotelu stárnoucí hudeb-

její dceru, okamæitê se zamiluje. S nehyb-

W
endersovi andêlé mají civilní podobu

aléçil si du¿evní rozladu, pociƒovanou po-

získal.

první den po p‡íjezdu se klid váæeného

tovi obsazení hlavní role. Legenda, s níæ

soustavnê niçen p‡ítomností krásného mla-

kontrastuje se vzhlede m Dustina Hoffma-

ník v¿e ;zalidnil andêly<

ní skladatel, aby se tu zotavil z vyçerpání

a chodí v dlouhÿch plá¿tích. Dræí hlídku

slední dobou pro neúspêchy v práci. Hned

house kamkoli p‡enést a naslouchat my¿-

skladatele kardinálnê naru¿í a nadále je

posly p‡iná¿ející mi svêtlotêm, kte‡í bloudí

díka.

nad v¿emi ztrápenÿmi du¿emi Berlína, mo-

lenkám lidí v metru, v loænicích... Jsou
v te mnotách. Svêt v¿ak vní mají jen skrze

Vumêlci tolik p‡ístupnému vní mání krá-

nê. Vidêni jen dêt mi, kteréjsou-jako an-

sy vyvolává krásnÿ chlapec znepokoj ující

Lidéje nevidí, ale tu¿í, æejsou nêkde tak

mÿch pohledû na nêj si skladatel té mê‡

dêlé - je¿tê netknuté ;reálnÿm< svête m.
daleko - a p‡itomtak blízko.

Jeden z andêlû pro svûj vysnênÿideál

uçiní vrcholnê romantické gesto: vzdá se
nes mrtelnosti. Nikoli náhodou byl fil msi-

tuován právê do Berlína- podle W
enderse

je alegorií svêta, mêste m, které je stigmatizováno dêdictví mváleçnÿchtraumat.

Jako by Berlín zapomnêl na Boha ajako
by Bûh zapomnêl na Berlín...

To má¿ Seidl

ùterÿ 5. února

Kachní polévka

Æánr bláznivé komedie vyæaduje, aby-

chomp‡istoupili naurçitounadsázku. Væád-

né komedii a v æádnémæánru v¿ak z‡ej mê

nebyla;pravidlahry<takdûslednêstavêna

a vzápêtí úspê¿nê bo‡enajako v komediích
brat‡í Marxovÿch. Pêtice sourozencû po-

cházejícíchz New Yorku díky své origina-

litê dobylai Broadwayi. Kfil mu se Marxo-

vé jako komediální skupina dostali aæ ve

zvukové é‡e, coæ úzce souviselo s verbální
stránkoujejich komiky.

ností je konec: dêlá v¿e proto, aby dívku
Moæná nejrebel¿têji dnes na Absolven-

totiæ Ben do p‡íbêhu vstupuje, totiæ p‡ík‡e
na v titulní roli.

Alena Prokopová

; Mládeæ stála vefrontách p‡ed biogra-

muçivé pocity spojené s fascinací. Z krad-

fy za a) na Dustina Hoffmana nebo b) na

masochisticky zpûsobuje muka.

abyzjistili, proçjejich dêti stojí vefrontê. <

;Kdo vlastní mzrakemspoçinul nakráse,

jiæje zasvêcens mrti,< praví se v Mannovê

Si mona a Garfunkela. Dospêlí tam stáli,
Andrew Sarris,

Vilage Voice 20. 12. 1 973
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; Milováni, nechƒ jsou ti, kdoæ sedí. <

Pondêlí 1 1. února

Lalie polné

Druhÿ a poslední celoveçerní fil m Ela

Havetty Lalie polnéje pokládánza epilog

çeskoslovenské nové vlny 60. let.

sejiæ v nejvlastnêj¿í m Kusturicovê æivlu,

st‡ihaçe a producenta tohoto fil mu: Roye

gickÿrealis mus ve specificky balkánském

tohoto svêta podle scénáristy, reæiséra,

Anderssona. Vize svêta, kterÿ se zastavil

na prahu z maru, svêta, jenæ se promênil

vjednu velkou, mlçící a nehybnou çe-

hostinec. Havetta zde navázal na nespou-

;Ve fil mu Písnê z druhého patraje ob-

tanoutvo‡ivost a bláznivou zt‡e¿tênost figur svého debutu Slávnosƒ v botanickej

záhrade.

Lalie polné jsou ve fil mu váleçní vy-

Mluví me-li o karnevalizaci, ocitáme

Up‡esñuje, vymezuje a stvrzuje totiæ vizi

Lalie polnéjsou p‡epise mnovely Vin-

centa ¢ikuly Nebÿvá na kaædo m vr¿ku

V

kterÿ lze definovat jako márquezskÿ mapodání.

Kusturica uplatnil ve své mfil mu kon-

cepci dvou plánû: zatí mco pop‡edí je

kárnu.

zpravidla lehké aæ bestarostné, vnit‡ní

saæeno spoustaté mat, alejednojezásadní

cená mnoæství mvÿznamû.

- vêci se vymknou kontrole,< ‡ekl o své m
sní mku Andersson.

Fil mne má ;hrdiny< v tradiçní mslova

struktura p‡íbêhu bÿvá tragická a nasy-

Jaro m
ír Blaæejovskÿ
;Je to fil m, kterÿ obsahuje nádherné

vize. Ambulance na Mêsíci. Neúspê¿náse-

slouæilci, kte‡í je¿tê dlouho po skonçení

s myslu. Vel mi volnê uvádí do pop‡edí

æebráci, putující odjarmarku kjarmarku

stav, pospojovanÿch vnit‡nê podprahovou

tidê. Faye Dunawayová. Æelvy plazící se

nêní a zbavení domova, moæná ale ¿ƒastní,

vosti. P‡eváænê sta‡í, obtloustlí, povadlí,

ryby. Pavlína Po‡ízková. <

kamarádství a svobody.

lÿmi rameny a nehybnÿmi obliçeji. Takoví

bojû brázdí krajinoujako tuláci çi p‡í mo

a od poutê k pouti, moæná válkou vyko‡e-

æe vûbec p‡eæili, a proto si o to více váæící

scény nêkolika na pohled odtaæitÿch po-

metodou asociací a navenek estetikou o¿kli-

matnê ze¿edlí, s ochablÿmi svaly, povis-

Astej nêtaki reæisérfil muzûstal aæ do

jsou çekatelé marnosti v Anderssonovê ne-

bytu. A nakonec i on se nejlépe cítil ve

Kdo poctivê vst‡ebá Písnê z druhého

své s mrti muæe mbez rodiny, bez vlastního
spoleçnosti hospodskÿch existencí...

Jan Luke¿

lichotivé m, bizarní mpodobenství.

Monty Python: S mysl æivota

Poslední ze t‡í celoveçerních fil mû,

se ve druhé çásti fil mu komplikuje setká-

Sní mek se nedræí jednotné dêjové lin-

p‡esune m dûrazu z têlesnÿch na e mocio-

petie mi a nástrahami æivota z pohledu

ryb v akváriu velké restaurace. Sní mek

je rozdêlen do sedmi kapitol, sedmi stá-

dií æivota, od têch oçekávanÿch, jakoje

Kdyæ Pier Paolo Pasolini zaçal chystat

né noci, v níæ hodlal zdûraznit právê onen

dêtské mu publiku nep‡ístupnÿ svêt (ho-

hrdinû, vstupoval na dosud neprobáda-

Graham Chapman, Eric Idle, Terry Jones

svazuje ¿iroce pojatá koncepce nad peri-

St‡eda 27. února

mo)sexuálního zacílení motivací jejich

Pondêlí 25. února

æiséra Patrice ChéreauaInti mita ; muæ pot-

ky. Tvo‡í jej soubor skeçû, které volnê

Chicago Sun-Ti mes 1. 6. 1 995

fil movoutranskripci Pohádektisíce ajed-

byl do kin uveden v roce 1983. Monty Pyt-

a Michael Palin.

Robert Ebert

a milenci se dræí za ruce...

Inti m
ita

hon = pêtice autorû- hercû: John Cleese,

za mase m. Jerry Lewis. Muæ, kterÿ poçítá

Kytice z tisíce ajedné noci

které natoçila skupina anglickÿch komikû sdruæenÿch pod firmou Monty Python,

Pes zachrañuje çlovêka p‡eds mrtí v Antark-

patra, æasne pak, æe tramvajejezdí a cin-

kají, káva voní, kamna h‡ejí, dêti si hrají
M
irka Spáçilová

ùterÿ 12. února

bevraæda na skákavé ¿ñû‡e. Johny Depp.

Zprvujednoduchÿ pûdorys sní mkure-

kává æenu, jenæe pouze kaædou st‡edu<,

ní m muæe s manæele m æeny a celkovÿm
nální vztahy.

nou pûdu.

Uzavíral jí volnou trilogii p‡episû

slavnÿch literárních dêl, najejichæ pod-

kladê chtêl ukázat, æe lidská p‡iroze-

nost laçnící po sexujako osvobodivé m

aktu nezná ani çasová, ani prostorová

o mezení.

Zamê‡il se na arabské prost‡edí. Sice

Záklaní náladai osnova scéná‡e vychá-

se obe¿el bez vyprávêní ¢ahrazádinÿch,

Kureishi. Novela má podobu hrdinova vnit‡-

Jako rámující p‡íbêh zvolil milostné sou-

st‡edního vêku. Fil movÿ scéná‡ v¿ak p‡e-

lenci. Dotohoto svorníku pakvkládá dal¿í

zí ze dvou textû, jejichæ autore mje Nanif
ního monologu, vyjad‡ující situaci muæe

ale vÿstavbou strukturu p‡edlohy p‡evzal.

æení, které zaæívají násilnê odlouçení mi-

Zázrakzrození, Rûst a vzdêlání, Boj muæe

jí má tuto situaci pouze jako rámec vypl-

ty osudu j ako je Transplantace orgánû

Jsou-li dokonalé herecké vÿkony a citli-

ve¿keré stereotypy aæ zkratkovitého rázu,

právêní, t‡etí m stej nê dûleæitÿm prvke m

tê. Zdûrazñuje exaltaci my¿lenek i çinû,

proti muæi nebo Smrt aæ po bizarní obra-

nênÿ novÿmobsahe m.

zaæiva.

vá kamera æivle mp‡echodu od aktu k vy-

honskÿch obrazû p‡ekraçující v¿echny me-

fi muje zvuková stopa, vçetnê hudby...

Fil m se skládá z divokÿch montypyt-

ze ;dobrého vkusu<, neboƒjsou plné sexu,
násilí, excesû...

Na první pohled byse zdálo, æe se sku-

pina vrátila ke svÿm ko‡enûm, k formê

Karel Thein

ùterÿ 26. února

volnê a na sobê nezávisle na sobê spoje-

Arizona Dream

moru.

jediného ;amerického< fil mu rozpolcené

nÿch skeçû, plnÿch surrealistického huPetr Palou¿

St‡eda 13. února

Emir Kusturica i mportoval do svého

postavy Dostojevského. Jsoutotaktrochu

typy z Idiota: nevinnÿ sirotek se zaplétá
do soupe‡ení dvouæen podobnêjako kníæe

Pasolini se zjevnÿmokouzlení moæivil

dotÿkající se evropskÿch p‡edstav o Orien-

rezignaci na racionální úsudek, tíhu p‡e-

durçenosti, kterou nelze z mênit, splÿvání

reality s nadp‡irozene m a fascinaci nási-

lí. Ale zároveñ se opájí s myslností Orien-

tu, mi movolnou vábivostí æen a sexuální
vynalézavostí.

Jan Jaro¿

Je velké dobrodruæství p‡ijít do kina

a spolus ostatní mi shlédnout têch deset

pozoruhodnÿch fil mû... Tê¿te se tê¿í m

Mi¿kin. Rozhodující události se, podobnê

se.

ve velké mdomê a získávají roz mêr spole-

pozor, aby se námnêco zlého nestalo.

Písnê z druhého patra

jako u ruského románopisce, rozehrávají

hého patra - zní samo o sobê nes myslnê:

çenského skandálu.

Kolovrátkové motto sní mku Písnê z dru-

p‡íbêhy.

A mêj me se dob‡e a dávej me na sebe
Petr Mohr

st rana
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Pozvánka na koncerty a divadlo v únoru
Divadlo V
izita

Slavné experi mentální divadlo zaloæené

nai mprovizaci opêt ve Svitavách!!!

Uvidíte, usly¿íte a ucítíte pány: Ja-

roslava Du¿ka a Martina Zbroæka
Kdoje kdo?

Jaroslav Du¿ek: pouhÿ maturant a kosmickÿ mudrlant, i mprovizující génius, neza-

¿katulkovatelnÿ zpêvák, originální taneçník,

fil movÿherec, scénárista, reæisér, pedagog,

mi m, televizní baviç, mistr p‡evlekû, slovní

ekvilibrista, moderátor, polyhistorik a bosonohÿfe¿ák

Martin Zbroæek: jazzovÿ houslista,
p‡íleæitostnÿ klavírista, zpêvák, herec,

klaun, pedagog, odborník na podlahovou
kos metiku, prvoplánovÿ srandista, p‡ebor-

ník v pouæívání odêvních doplñkû a pod

¿ílenÿmi maskami a gri masami je¿tê ¿ílenêj¿í fe¿ák

Ná¿ koncert KPHna únor- toje oprav-

dovÿ dárek pro vás! Adanÿze srdce. Çeské

klarinetové kvarteto se zpêvaçkou Radkou
Fi¿arovoua skladby D. Ellingtona, G. Gershwina, J. Whitinga, C. Santany, J. Kos my,

Stinga... co ‡íkáte?

Moæná jste nêkte‡í Radku Fi¿arovou

vidêli v muzikálu Evita nebo Vlasy, také

jednuz cest,jak hudbuvní mat - svobodnê
a bez omezení.

Je to dávná cesta, tro¿ku zapomenutá,

ale mûæe námp‡inést mnoho radosti. Tak-

æe toto kvarteto hraje hudbu renesançní

i jazzovou, klasickoui moderní atakyt‡e-

ba st‡edovêkou æidovskou. Tito bájeçní
muzikanti se nebojí experi mentu a také si

p‡í mo Edith Piaf hrála. Ale stej nê myslí m

dokáæou pro sebe hudbu sami upravit.

dá dáma.

vÿbornê hrající seskupení je æádané na

tí æádné hudební meze, vstupují s chutí

bÿt rádi ajs me, æetentosouborspoluvytvá‡í

vás p‡íje mnê p‡ekvapí, je to ¿ikovná mlaPro çeské klarinetové kvarteto nepla-

do nejrûznêj¿ích æánrû a v¿echna çest,

pohybují setamvædyskvêle. Ukazují nám

T‡i klarinety a basklarinet - originální,

mnohafestivalech po celé Evropê. Mûæeme

i Svitavák Jind‡ich Pavli¿. Pêknÿ poslech.

Blanka ¢efrnová

Poutníci

Hudební skupina Poutníci, hrající

country a bluegrass, vznikla v roce 1970

v Brnê. Její hvêzdné období zaçalo s p‡í-

Odroku 1997 hrají Poutníci v nové se-

stavê a sice s hráçe m na bendæo Petre m
Brandejsem, kytaristou, houslistou a man-

dolínistou Honzou Mácou. Ze star¿ích hrá-

chode m zpêváka a skladatele Roberta

çûzûstal kytaristaa zpêvák Zdenêk Kalina

století.

vák Ji‡í Karas Pola. Od ‡íj na roku 2001

soutêæi folkovÿch a country kapel Porta

lista( mandolína, kytara, housle) a hlavnê

K‡esƒana v os mdesátÿchletech minulého
Po nêkolika vítêzstvích na celostátní

a po udêlení nejvy¿¿ího ocenêní Zlaté por-

ty p‡ichází profesionální dráha a první LP
s názve m Poutníci. Vletech 1989 a 1990

a souçasnÿ kapelník, kontrabasista a zpêposílil poutnické ‡ady dal¿í instrumenta-

zpêvák Ji‡í Mach.

Po dvou tisících odehranÿch koncertû

doma i v cizinê, po desítkách vystoupení

byli Poutníci ocenêni Americkou spoleç-

v televizi a rozhlase a po zatí mdeseti vy-

( SPBGMA) za nejlep¿í neamerickou blue-

nejlep¿í mu, co çeská country mûæe na-

ností pro zachování a rozvoj blugrassu

grassovou desku roku.

danÿch LP a CD pat‡í Poutníci k tomu

bídnout.

ú nor 2 0 02

st rana

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

OKRESN KNIHOVNA
VE SVITAVáCH
Máchova alej ç. 1, 568 02 Svitavy

Tel.: 0461/ 54 17 15

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 5Paleta6

tel.: 533 743
e- mail: ddm@ddm.svitavy. cz
Lan¿krounská 4, Svitavy
Tel.: 0461/533 743
http://www.ddm.svitavy. cz
Internet pro dêti a mládeæ

1. Pá 7: 30- 16: 00 hod.

ùspêchy PS Gaudium a Iuventus
Pêvecké sbory GAUDIUMa IUVENTUS,

které nav¿têvuje os mdesát souçasnÿch i bÿ-

valÿchstudentû Gymnáziave Svitavách, zí-

skalyv roce 2001 ‡aduocenêní v domácích

i zahraniçních soutêæích a festivalech.

Sbory diriguje PaedDr. Vêra Bure¿ová,

na klavír hraje Mgr. Lenka Fikejzová.

GAUDIUM

19. 3. p‡ehlídka gymnaziálních pêveckÿch

sborû Gymnasia cantant v Brnê. Vÿkonsbo-

Zi mní liga házedel

nikající vÿkon a cenu Zdeñka Luká¿e.

18. - 19. 5. mezinárodní festival Sine musica

nulla vita v Egeln ( Nêmecko).

23. - 26. 5. mezinárodní soutêæ Cäcilia Chor-

tage v Li mburgu ( Nê mecko). Sbor získal
3. místo a st‡íbrnÿ diplomv kategorii mlá-

deænickÿchsborû a 4. místo a st‡íbrnÿ dip-

tival ( Ruskáfederace). Ztohotofestivalusi

pís mo a postup do celostátního kola.

rovému umêní a kulturní m vztahûm mezi

sborû v Hradci Králové. Sbor získal zlaté
9. 6. XI. celostátní p‡ehlídka ¿kolních dêt-

Keram
ické dopoledne pro ve‡ejnost

9. So 9: 00 hod. u Jelena

Æâáru nad Sázavou. Iuventus sestal vítêzem

soutêæe a obdræel cenu porotyzacelkovê vy-

18. 4. regionální kolo ¿kolních pêveckÿch

ní.

deæe ve W
einhei mu v Nêmecku.

9., 23. So

12. 5. mezinárodní festival Jaro se otvírá ve

lomv kategorii populární hudba.

skÿch pêveckÿch sborû ve Svitavách.

18. Roçník
Memoriálu Oldy Laischnera

IUVENTUS

ru byl porotou ohodnocenjako excelent-

Mozaika- prázdniny v DDM

1. Pá, 16. So

VI I

1. - 4. 8. Rybinskÿ mezinárodní sborovÿfes-

Iuventus p‡ivezl diplomzavelkÿp‡ínos sbonárody.

2. - 3. 11. mezinárodní soutêæ Praæské dny

21. - 23. 9. Evropské setkání hudební mlá-

sborového zpêvu. Sbor obdræel zlatÿ pohár

23. - 26. 9. koncertní zájezd do Plochingenu.

¿enÿch sborû.

Zahraniçní zájezd Gaudia se uskuteçnil za

laskavého p‡ispêní NadaceJosefa Plívy, Sdru-

æení rodiçû a p‡átel Gymnáziave Svitavách
a pana Pavla Páska.

a získal 1. místo v kategorii vyspêlÿchs mí-

V¿echny soutêæe a festivaly se konaly za

laskavého p‡ispêní Mêstského ú‡aduve Svi-

tavách. Pêvecké sbory dêkují v¿em, kte‡í
finançnê podporují na¿i çinnost.

17. - 24.

Rekreaçní pobyt Rodiçûs dêt m
i
v Tyrolskÿch Alpách
18. - 22. Po- Pá

P‡í mêstskÿ tábor v DDM
18. - 20. Po- St

Prázdninové putování Prahou
18. - 20. Po- St 9: 00 hod.

Prázdninové sportovní soutêæe
27. St 19: 00 hod. Nadace J. Plívy

Antikoncepce MPRO a PROTIN
28. Çt 15: 00 hod. Bílÿ dûm

Diskotéka

Asociace Brontosaura
tel. ç. 0604/31 26 92

http://sybronto. unas.cz

e- mail: sybront @email.cz

21. Çt 18: 30 hod. Nadace J. Plívy

45. cestovatelskÿ veçer

USA- vyprávêní o práci a cestách v USA
v rámci programu W
ork and Travel 2001
v podání Tomá¿e Kuçery.
28. Çt 19: 00 hod. Nadace J. Plívy

13. poslechovÿ veçer o skupinê
Iron Maiden

III. Z¢ Riegrova ul.

6. St 1 6: 00 hod. III. Z¢

III. kytarovÿ podveçer

- posezení p‡i kyta‡e a çaji ve ¿kole

Gaudium

ZU¢ SVITAVY
tel. 53 43 12

5. ùt 18: 00 hod. Divadlo Trám

Jazzovÿ koncert æákû a uçitelûZU¢
7. Çt 17: 30 hodin sál ZU¢ Svitavy

Æákovskÿ hudební veçer

11. Po 18: 00 hod. Ottendorferûv dûm

Æákovskÿ koncert

13. St 9: 00 hod. sál ZU¢ Svitavy

23. So 20: 00 hod.
Bílÿ dûm

Ples PS Dalibor

Ktanci a poslechu hraje hudba MI X

Chotênov

Vstupné: 70,- Kç

Srdeçnê zvou çlenové PS Dalibor.

OMLUVA

Omlouváme se v¿em p‡íznivcûmi çlenûm

Okresní kolo soutêæe ZU¢ - housle

PS Dalibor za chybnê uve‡ejnênÿ zaçátek

Okresní kolo soutêæe ZU¢ - klavír

Redakce Lucerny

14. Çt 9: 00 hod. sál ZU¢ Svitavy

Vánoçního koncertu PS Dalibor.

st rana

VI I I

KINO VESMïR

tel.: 531 446

Pokladna otev‡ena kaædÿ den 17- 20 hod.

1. - 3. Pá, So, Ne

19: 30 hod.

Operace: Hacker USA, Austrálie 2001
Akçní computerovÿ thriller. St‡et Dobra a Zla
na pozadí klasické velké bankovní loupeæe.
V hlavní roli: John Travolta
Reæie: Dominic Sena
Vstupné: 50,- Kç
titulky
100 min.
4. Po

Projekt 1 00 - 2002
19: 30 hod.

Nebe nad Berlínem Nêmecko 1987
Andêlé procházejí místy plnÿmi samoty, bezútê¿nosti, stávají se svêdkylidského ne¿têstí...
Scéná‡ a reæie: W
im W
enders
Vstupné: 35,- Kç
titulky
140 min.
5. ùt

Kachní polévka

19: 30 hod.

USA 1933
Groucho, Harpo, Chico a Zeppo = brat‡i Marxové: skvêlí komici t‡icátÿchlet. Absurdní groteska.
Reæie: Leo McCarey
Vstupné: 35,- Kç
titulky
70 min.

6. St

19: 30 hod.

Smrt v Benátkách Itálie/ Francie 1971

Hudební skladatel se platonicky zamiluje do
andêlsky pûvabného chlapce... Podle novely
Thomase Manna.
Reæie: Luchino Visconti
Vstupné: 35,- Kç
titulky
127 min.
7. Çt

Absolvent

19: 30 hod.

USA 1967
Slavnÿfil ms Dustinem Hoffmanema písniçkami Si mona a Garfunkela. Romantická komedie.
Reæie: Mike Nichols
Vstupné: 35,- Kç
titulky
105 min.

8. - 10. Pá, So, Ne

19: 30 hod.

Prokletí ælutozeleného
USA, SRN 2001
¿korpióna

Kri minální retrokomedie. New York roku 1940.
Poji¿ƒovací agent ajeho kolegynê se stanou obêtí
hypnotizéra...
W
oody Allen: hlavní role, scéná‡ a reæie
Vstupné: 50,- Kç
titulky
103 min.

11. Po

Projekt 1 00 - 2002
19: 30 hod.

Lalie polné

Slovensko 1972
Na motivy novely Vincenta ¢ikuly. P‡íbêh naléhavÿ svou vÿpovêdí o sociální realitê i svÿm
humanistickÿmzamê‡ení m.
Reæie: Elo Havetta
Vstupné: 25,- Kç
78 min.
12. ùt

Monty Python:
S mysl æivota

19: 30 hod.

GB 1983
Poslední celoveçerní fil mslavné komické skupiny Monty Python Létající cirkus. Skvêláinteligentní zábava. Svêt vidênÿ skrze sklo akvária.
Reæie: Terry Jones
Vstupné: 35,- Kç
titulky
103 min.
13. St

ú nor 2 0 02

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

19: 30 hod.

Písnê z druhého patra

¢védsko, Dánsko, Norsko 2000
Osobitÿ pohled nasouçasnou konzumní spoleçnost. Odcizené vztahy mezi lidmi, touha po penêzích, nevêra, poniæování, chtíç, bez mocnost...
Scéná‡, reæie a st‡ih: Roy Anderson
Vstupné: 35,- Kç od 15let titulky 97 min.

14. - 1 7. Çt, Pá, So
1 7: 00 hod.
Ne
15: 00 a 1 7: 00 hod.

Mach, ¢ebestová a kouzelné
! Novÿ çeskÿ fil m
!
sluchátko

Fil mová komedie pro celou rodinu. Slavné
kreslené postavy poprvéjako skuteçné dêti,
které opustily bezpeçí kresleného veçerníçku.
Námêt a scéná‡: Milo¿ Macourek
Reæie: Václav Vorlíçek
Vstupné: 50,- Kç
104 min.

14. - 15. Çt, Pá

Me mento

19: 30 hod.

USA 2000
Kri minální drama. Fil mse odehrává pozpátku
- hlavní hrdinatrpí krátkodobouztrátou pamêti.
Scéná‡ a reæie: Christoper Nolan
Vstupné: 50,- Kç
titulky
108 min.
1 6. - 1 7. So, Ne

Jako koçky a psi

19: 30 hod.

USA, Austrálie 2001
Osudje vjejich pa‡átech. Rodinná komedie. Od
nepamêti zu‡í na Zemi válka mezi koçkami a psy...
Reæie: Lawrence Guterman
Vstupné: 50,- Kç
dabováno
88 min.

18. - 20. Po, ùt, St

Prci, prci, prciçky 2

19: 30 hod.

USA 2001
Panictví se zbavili, touhy po sexu ne. Studentská komedie. Pokraçování úspê¿ného hitu.
Reæie: J. B. Rogers
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 105 min.

21. - 22. Çt, Pá

19: 30 hod.

Belphegor: Fantom Louvru

Francie 2000
Mumie útoçí v Pa‡íæi. Sophie Marceauová v hlavní roli komediálního hororu.
Reæie: Jean-Paul Salomé
Vstupné: 50,- Kç
titulky
97 min.

23. - 24. So, Ne

Jeepers Creepers

19: 30 hod.

USA 2001
Cotê æere? Radêji potomnepátrej! Thriller/horor. Produkce: Francis Ford Coppola
Scéná‡ a reæie: Victor Salva
Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky 90 min.
25. Po

Projekt 1 00 - 2002
19: 30 hod.

Inti m
ita

1. - 2. b‡ezna Pá, So

19: 30 hod.

Jedineçnÿ

USA
Virtuózní bojové umêní a speciální efekty. Dobrodruænÿ akçní fil mJet-Li v hlavní roli.

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 0602/969 647

1. - 2. Pá, So

20: 00 hod.

5. - 7. ùt, St, Çt

20: 00 hod.

8. - 9. Pá, So

20: 00 hod.

Operace: Hacker USA, Austrálie 2001
Vstupné: 50,- Kç
titulky
100 min.
Lovec policajtû

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: 47,- Kç
titulky
103 min.

Prokletí ælutozeleného
USA, SRN 2001
¿korpióna
Vstupné: 50,- Kç

titulky

12. - 13. ùt, St

103 min.

20: 00 hod.

Pearl Harbor

USA 2001
Láska, válka a nej mohutnêj¿í leteckÿ útok, jakÿ kdy byl natoçen! Váleçné drama.
Reæie: Michael Bay
Vstupné: 60,- Kç
titulky
183 min.

14. - 15. Çt, Pá 20: 00 hod.

Me mento

Vstupné: 50,- Kç

USA 2000
108 min.

titulky

1 6. So

15: 00 hod.

Mach, ¢ebestová a ukradené
! Novÿ çeskÿ fil m
!
sluchátko
Vstupné: 50,- Kç

104 min.

1 6. So 20: 00 hod

Jako koçky a psi

USA, Austrálie 2001
Reæie: Lawrence Guterman
Vstupné: 50,- Kç
dabováno
88 min.

Francie 2000
Milostnÿ p‡íbêh... Schûzky kaædou st‡edujen
za úçelemsexu... beze slov... v¿e se z mêní.
Scéná‡ a reæie: Patrice Chéreau
Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky 119 min.

Prci, prci, prciçky 2

26. ùt

Belphegor: Fantom Louvru

Arizona Dream

19: 30 hod.

USA 1993
Alegorie, podobenství... Johny Depp, Jerry Lewis, Faye Dunawayová ve fil mu, kde v¿e létá...
Reæie: Emir Kusturica
Vstupné: 35,- Kç
titulky
141 min.

27. St

19: 30 hod.

19. - 20. ùt, St

20: 00 hod.

21. - 22. Çt, Pá

20: 00 hod.

Vstupné: 50,- Kç

Francie 2000
titulky
97 min.

USA 2001
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 105 min.

23. So

Jeepers Creepers

20: 00 hod.

Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky

USA 2001
90 min.

Itálie 1974
Nejlep¿í fil m Piera Paola Pasoliniho. Fil mová
transkripce Pohádektisíce ajedné noci. Oslava krásy alásky æivota!
Vstupné: 35,- Kç od 18let titulky 128 min.

26. ùt

Kanada 1997
Kostka
Sci-fi horor odehrávající se vtajemném bludi¿ti.
Reæie: Vincento Natali
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 91 min.

20: 00 hod.

28. Çt

27. - 28. St, Çt

20: 00 hod.

1. - 2. b‡ezna Pá, So

20: 00 hod.

Kytice z tisíce ajedné noci

Amélie z Mont martru

19: 30 hod.

Francie, SRN 2000
P‡íbêh o zasnêné servírce, která se snaæí vylep¿ovat osudylidí kolemsebe humorem, kouzlem, i maginací a vodopádemnápadû.
Reæie: Jean-Pierre Jennet
Vstupné: 55,- Kç
titulky
123 min.

P‡íbêhrytí‡e

USA 2001
Romantickÿ dobrodruænÿ p‡íbêhze 14. století.
Scéná‡ a reæie: Brian Helgeland
Vstupné: 50,- Kçtitulky
132 min.

Jedineçnÿ

USA

