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Dobrÿ den

Zaçíná Rok âábla! Tedy nikoli podle çínského (çi jiného) kalendá‡e, ale podle Petra
Zelenky.
7. b‡ezna vstupuje do kinjeho poslední
fil m- Rok âábla. Aonen çtvrtek bude i na¿e
kinojedno z nêkolika premiérovÿch. Proç?
Petr Zelenka do Svitav vozí svéfil my- Knoflíká‡e a naposledy Samotá‡e. Aprávê tehdy
nosil v hlavê námêt na novÿfil m. Trochujs me
o nêm mluvili a Çechomor zrovna koncertoval s Jarkem Nohavicou. Apotomvznikl Rok
âábla... p‡íbêhçlovêka, kterÿse postupnê vymanil z vlivu alkoholu, nahrávacích spoleçností a médií, ale zoufale osamêl. Hlavní postavouje muæ s tajemství m- Jarek Nohavica.
Muæ, jehoæ tvorbu zná kaædÿ. Ale zná vûbec
nêkdo Jarka? Reæisér spolu s çleny Çechomorujeho tajemství rozlu¿tí. Jarek Nohavica
másvého andêlastráæného- tí mjeintrovertní
písniçká‡ Karel Plíhal...
Petr Zelenka ‡íká: 0První mi mpulsemke
vznikuscéná‡e pro mê byl reálnÿfakt, æeseloni
na popud Karla Plíhala dala dohromady Çeskomoravská s Nohavicou a absolvovali spoleçnê turné. Mámje v¿echny uæ dlouho rád... 2
Atak p‡ichází Svitavskÿ Rok âábla:
7. - 10. b‡ezna- premiérová p‡edstavení v kinê a kinokavárnê. A16. b‡ezna: Svitavskÿveçer Roku âábla- v kinê v 19: 30 hodin koncert
Çechomoru, moæná spoleçnê s Jarkem Nohavicou a Karlem Plíhalem. Poté projekce fil mu
Rok âábla. Setkání s PetremZelenkou- autorem
fil mu, Franti¿kem Çernÿm, Karlem Holasem
a moæná dal¿í mi - o fil mu a v¿em, co budete
chtít vêdêt. Apoté veçírek v kinokavárnê pro
v¿echny, kdo budou mít chuƒ. Aktomu zahraje Toçkolotoç!
P‡ijâte. Urçitê. A mêjte se hezky.
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Pozvánka na vÿstavu

Ve svitavskémokrese æije ‡ada vÿbornÿch
vÿtvarníkû. Malí‡û, ‡ezbá‡û, keramikû, v poslední dobê p‡ibÿvají i socha‡i. Právê pro nê
ajejich p‡íznivce p‡ipravujeme kaædÿ rok
na podzi m vÿstavu, na které p‡edstaví svá
nová díla. A mezi ni mi se najdoutací, kte‡í
takto na spoleçnÿch p‡ehlídkách vystavují
jiæ ‡adulet a zaslouæí si samostatnou vÿstavu( pokudtedy najdouodvahuzaplnit svÿmi
vÿtvory na¿erozlehlé vÿstavní sínê). Atak uæ
ve svitavském muzeu samostatnê (nebo ve
dvou) vystavovali poliçskÿ Jan ¢têpánek,
svitav¿tí Milo¿ Vanêk a manæelé Sekovi,
moravskot‡ebovská Jana Çubrdová çi litomy¿lská Víƒa Morávková. Vêt¿ina autorskÿch
vÿstav na¿ich vÿtvarníkû se konala u p‡íleæitosti nêjakého vÿznamného æivotního vÿroçí, a protoæe se pûlstoletí doæil vloñském
roce vÿraznÿ moravskot‡ebovskÿ‡ezbá‡ Ji‡í
Kosina, p‡ipravili js me mu letos vÿstavu.
Pozdê, ale p‡ece. Aprotoæe se p‡eci jen zalekl na¿ich prostornÿchvÿstavníchsíní, pozval si k sobêjako 0sparingpartnera2 svou
kamarádku, poliçskou malí‡ku a grafiçku
Ivanu Fialovou-Fenikovou.
Ji‡í Kosina sezaçal vÿtvarné práci vênovat jako fotograf, pozdêji mu v¿ak uçaroval
p‡írodní materiál - d‡evo. Na poçátku os mdesátÿch let zaçínal s d‡evênÿm ¿perkem,

Petr Mohr
P
. S. Ukázka ze scéná‡e:
P‡edkulturákemJarkovo auto. Nasedadlespolujezdce- Plíhal. Nohavica ho p‡emlouvá, aby
vystoupil z auta.
Nohavica: Karle, pojâ.
Plíhal: Já p‡ijdu.
N: Toæ, poçkaj, pojâuæ.
P: Já hned p‡ijdu.
N: P‡ijde¿?
P: Zav‡i, mnêje zi ma.
N: Mnêje taky zi ma. Pojâ.
P: V¿ak se bêæ oh‡át. Já si je¿tê posedí m
a p‡ijdu.
N: Toæ neblázni. Ty nep‡ijde¿.
P: P‡ijdu.

P
. P
. S. Kdyæ vydræíte mlçet, usly¿íte melodie
lidí kolemsebe.

”

K A L E N

Ji‡í Kosina - Tlamoun

Ji‡í Kosina - T
orzo

postupnê se pou¿têl do vêt¿ích objektû,
plastik vhodnÿch k vÿzdobê bytû. Vênuje
selidské figu‡e, márád krásné æeny(v reálui ve d‡evê), v obliçejíchjeho plastikv¿ak
çlovêk nenajdejen krásu, ale i závist, zlobu, nenávist a nebezpeçí - staçí se pozornê
dívat. Tato vÿstavaje vjeho díle dal¿í mvÿtvarnÿmzlomem. Tak, jako p‡edléty p‡e¿el
od fotografie k d‡evu (ale fotografii nikdy
úplnê neopustil), p‡echází nyní od d‡eva
k umêlému kameni ( k d‡evu se v¿ak bude,
vto doufámi já, nadále vracet).
Ivana Feniková zaçala vloni p‡ipravovat vÿstavuspoleçnê s Ji‡í m. Mezití mse v¿ak
vdala a stala se Fialovou. Vênuje se klasické
i experi mentální malbê, rûznÿm grafickÿm
technikámi plastické a reliéfní tvorbê. Vposlední dobê se vrací tam, kde zaçínala,
ktextilnítvorbê, p‡edev¿í mkesvé oblíbené
tapisérii. Na vÿstavê ve Svitavách p‡edstavuje mi mojinéhoi vÿsledky své diplomové
práce na Pedagogické fakultê Jihoçeské
university. Vsouçasné dobê pûsobí na Základní umêlecké ¿kole a na Gymnáziu ve
Svitavách, kde vyuçuje vÿtvarnÿ obor.
Oba vÿtvarníci vystavovali na mnoha
místech na¿í republiky ajá vê‡í m, æejejich
umêlecká díla se bude líbit i v regionu, ve
kterémæijí.
Blanka Çuhelová

s t r a n a II
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Od nepamêti k souçasnosti VII.
)P‡edtisíci letyse zde v¿ude rozkládal
rozsáhlÿ hvozd. Od litomy¿lského hradu
v sousedních Çecháchprovíjelasejím, zá‡ezy na stromech dob‡e znaçená a v dobrÿch çasechvædy dob‡e udræovanáze mská
stezka kestarémucentru M
oravy- k Brnu.
Jen nêkolikchat u pramenû Svitavy mohlo
nabídnout unavenÿmpoutníkûmkrátkÿ
odpoçinek v tichémprost‡edí.
Jednoutudyjel çeskÿ kníæe Vratislav
se svou mladou manæelkou Svatavou a celÿmprûvode m. Rozhodl se, æe zde, na místê têch nêkolika chudÿch d‡eva‡skÿch
a uhlí‡skÿchchat, u pramene ‡ekySvitavy
zaloæí pevnêj¿í sídlo pro bezpeçnost cesty
i moænosti útoçi¿têpocestnÿch. Takse stalo a po mladé manæelce Svatavê dostalo
toto místojméno. 7 Tolik praví o poj menování mêsta povêst v p‡episu Drahomíry
¢ustrové. Jaká je ale moæná historická
varianta o vzniku názvu mêsta? Je jisté,
æe mêsto Svitavy obdræelo svéj méno podle ‡eky, jejíæ první písemnou p‡ipomínku
zaznamenáváme vlatinsky psané Kos movê
Kronice çeské. Zde se pojí s roke m981,
kdy zem‡el kníæe Slavník ajsou vymezeny
hranice slavníkovského panství: )... k vÿ-

chodu proti ze mi moravské hrad pod pomeznímhvozde mleæící, jméne mLitomy¿l,
aæ k potoku Svitavê tekoucí mu st‡ede m
hvozdu. 7 Nakolik je Kos movo datování
pravdivé netu¿í me, ale ‡eka Svitava musela nést svûj název p‡ed s mrtí Kos my
v roce 1125. Tehdy muselatvo‡it vÿchodní
hranici mezi panství mSlavníkovcû a majetke mze mêpána. Samotné slovo Svitava
je tvo‡eno z kompozit praslovanskÿch slov
- adjektiva )svita7, coæ znamená çistá,
prûzraçná a substantiva )ahua, ava7 ve
vÿznamu vodní tok. Lze tedy doloæit, æe
‡eka Svitava je çistou nebo prûzraçnou
‡ekou, jakkoli s tí m ne musí me souhlasit.
S oznaçení mse setkávámejak vlatinskÿch,

tak nê meckÿch textech (s vÿji mkou roku
1221, kdy se objevuje poj menování ...in
Switauiis) s podobouj ména vjednotné m
çísle - tedy Svitavia, Zwittau. Teprve
v roce 1525 se v çeské mtextu objevila
podoba j ména v mnoæné m çísle, která
p‡evládla aæ v 19. století, kdy definitivnê
vytlaçila pûvodní poj menování. Záhadou
zûstává, jakÿmzpûsobe m do¿lo k vytvo‡ení pomnoæného názvu Svitavy. Moænÿm
vysvêtlení by mohlo bÿt splynutí m dvou
Svitav, totiæ Staré ( pre monstrátské) a Nové (lokované v polovinê 13. století) Svitavy.
Protoæe na úze mí mêsta dosud neprobêhl praæádnÿ archeologickÿ vÿzkum,
je velice obtíænélokalizovat pûvodníjádro nejstar¿ího osídlení. Jako historickÿ
mÿtus lze vykládat i dvê nejstar¿í kroniká‡ské z mínky, a to, æe na úze mí nêkdej¿í
osady slouæili M¿i svatou slovan¿tí vêrozvêstové Cyril a Metodêj. Takovouz mínku
nachází me v pamêtní mspise mêsta uloæeného v sanktusové ( malé) vêæi na kostele Nav¿tívení P
. Marie. Zápis o bohosluæbê nás odkazuje do roku 889, kdy uæ
byli oba vêrozvêstové mrtvi. Také z mínka
z Háj kovy Kroniky çeské (vydána 1541)
o to m, æe v roce 894 byl pok‡tên çeskÿ
kníæe Bo‡ivoj a moravskÿ král Svatopluk
jej doprovodil aæ na meze çeské do Svitav, sejeví j ako legenda. Zvlá¿tê, kdyæ
ví me, æe k ono mu k‡tu do¿lo o dvacet
let d‡íve. Inu - Václav Hájek z Liboçan
(†1553) je vynikající mfabulátore m, ale
ménêjiæ vêrohodnÿmkroniká‡e m. Takæe
vÿsledke mna¿eho snaæení zûstáváte mné
období, kde tu a tamprosvítá nêco reálií.
Çásteçnÿzlomnastane ve 12. století, kdy
na úze mí mêsta p‡icházejí první kolonizáto‡i z Litomy¿le.
Ale o tomp‡í¿tê.

Nejstar¿í çást Svitav - ulice U T‡í dvorû s kostele msv. Jiljí
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Staleté

fotografie

Çasto jse m slÿchával, co bylo 0p‡ed
válkou2 ve Svitavách hospod, vinárena restaurací.

Bylojich skuteçnê dost a také i v národních správách po válce. Av¿aktento
poçet se nedá srovnat s poçte mna p‡elomu 19. a 20. století. Vté dobê bylo æivnostensky provozováno nad 40 hospod,
ale také nêcoj ako hospoda bylatéæ nap‡íklad‡eznictví, drogerie a çastoi hokyná‡ství.

Radoslav Fikejz

Ne mûæe me se tomuto té matu vyhnout
ani v na¿ich staletÿchfotografiích. Ve fotosbírkách muzea se nachází sklenênÿ
negativ, kterÿjeje¿têtrochustar¿í stalet.
Nafotografii z této malé deskyvidí me hospodu, kterou snadjiæ nepamatuje æádnÿ
svitavskÿ pamêtník. Mêla pêknÿ název
Hostinec U Posledního feniku a nacházelase natzv. Kustodiengasse, dnes ulice
Slepá. To místo si mûæete porovnat na
staré a souçasné fotografii. Ten tovární
komín za hospodou dnes p‡ekrÿvají stromy W
olkerovy aleje a pat‡í podniku Svitap J. H.J.
M
ilo¿ Vanêk
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Zaprá¿ené a opra¿ované
Pûvodnê jse m chtêl napsat o çlánku

b‡ehe m‡íçky Louçné... V
e ¿védskélegendê

Muzejní
çtvrtky
Jakjs me Vámslíbili v únorové Lu-

1374 okolo ubíral poh‡ební prûvod ¿véd-

s autory dal¿ího dílu p‡ipravované roz-

horytí‡ez hradu Karle. Zapozûstatkyhra-

¢edesátÿsedmÿsvazektohoto monu-

vy¿ed¿í mve 12. svazkusborníku Moravsko-

o svaté Brigitê se sdêluje, æe kdyæse roku

zvanémAnnenruhe. To proto, æe onen svazekjse mzapisoval do sbírkové knihovny

ské královny
, byl napadenlidmi loupeæivé-

t‡ebovskÿch vlastivêdnÿch listû o místê

a çlánek mne zauj al svou ro mantickou
poetikou 0lásky aæ za hrob2 a postupnê

dusepovaæují nêkterékonstrukce usedlosti

odhalovanÿmtaje mství mpo staletí trado-

ç. p. 81, vjejímæareálu byla nalezena keramikaze 14. století. Autor alejední mdechem

Moravskot‡ebovské vlastivêdnélistyjsou

ajeho p‡ípadné podoby musí bÿt p‡edmê-

vaného p‡íbêhu. Pakjse msi uvêdomil, æe

s t r a n a III
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p‡ipojuje dou¿ku, æe ovê‡ení existence hradu

cernê, budeme pokraçovat v besedách

sáhlé encyklopedie Vlastivêda moravská.

mentálního díla (první svazky byly vy-

dány uæ v roce 1897) nesetotiæ název
Svitavsko a Moravskot‡ebovsko a bude se vênovat historii na¿eho regio-

nu. Dnes uæ ví me, æe kniha bude mít

jední mz mála historickÿch sborníkû vy-

temdal¿ího studia. Vytáhljsemze sbírkové

kole m 800 stran, z toho více neæ pa-

by, abyste o nich vêdêli mnohe m více.

mêtní knihy obce Karle a skuteçnê nastra-

takto podrobné zpracování historie se

kupecké karavany putující po obchodních

obyvatelé B‡ezové nad Svitavou, Hrad-

cházejících na na¿e mokrese a zaslouæily
Za‡adil jse mtedy sborník zpêt do regálu

a tê¿í mse, æe zanedlouho o celé historic-

ké ‡adê budu psát. Avê‡te, æeje na co

knihovny xerokopii nê meckéhotitulu Pa-

nê 18 se pí¿e, æeloupeæivÿrytí‡ p‡epadal

ce nad Svitavou, Hynçiny, Javorníka,

zne¿kodnên. Ahned, æe archeologickÿ ná-

Radi mê‡e, Rudné, Ostrého Kamene,

ského klá¿tera v Lito my¿li Ulricha byl

hrad v blízkosti Svitav. Prûvodce m nám

lez mincí z tzv. Tobischova statku potvrdil

dû pocházející z pera Tomá¿e Durdíka.
Shodou okolností jse mji také zapisoval,

mince... Tak neví m.

bude Ilustrovanáencyklopedie çeskÿch hra-

ov¿emtentokrát do druhé muzejní knihov-

Skleného a Vendolí. Ty v¿echny zvu na

poslední çtvrtek do svitavského muzea

Je¿tê jednu vêtu si k Annenruhe ne-

Svitavsko a Moravskot‡ebovsko
od pravêku do Bílé Hory'. P‡edná¿et a besedovat za Vámi p‡ijedouz Brna

odpustí m, æe byste rádi vêdêli, kdo koho

vytáhl z hrobu a kde tu mrtvolu poh‡bil?

muzea vypûjçit domû. Tamjsemse doçetl:

mi p‡eçíst.

P‡edpokládanÿhradnastráni nadpravÿm

Kamenné Horky, Moravské Chrastové,

existenci hradu. Alejednalo se o ‡í mské

ny, do knihovny p‡írûstkové, kamjsouza‡a-

zovány ty svazky, které si mûæete z na¿eho

mohou z oblasti Svitavska tê¿it také

stezkách a díky úsilí opata pre monstrát-

se tê¿it.

Tedy - na¿e kroky povedou na dal¿í

desát celobarevnÿch a na vûbec první

P‡ijâ
te k námdo muzea a mûæete si tosa-

Radoslav Fikejz

natematickyvel mi obsáhlou p‡edná¿ku

prof. PhDr. Vladi mír Nekuda, DrSc.,

doc. PhDr. Bohumír Smutnÿa Mgr. And-

rea Matêjíçková.

P‡edná¿ka se koná ve vÿstavních

síních Mêstského muzea a galerie ve

çtvrtek 28. b‡ezna v 1 7 hodin.

STÅLÉ EXPOZICE

POHLED DO MUZEJNïCH SBïREK
Z HISTORIE PRAÇEK
SVITAVSKÅ ZASTAVENï
OSOBNOST

V
es Karle (Karlsbrunn) s kostele msv. Bartolo mêje

Pozvánka na p‡edná¿ku
Byli jste nêkdy na vÿchod od Çesko-

slovenska? Napadlo Vás nêkdy, æe tam
æijí také Çe¿i? Setkali jste se u nás
s takzvanÿmi Volyñskÿmi Çechy? Dovedete si p‡edstavit, æe kdesi najiæní Ukra-

Pokud ano, p‡ijâte v nedêli 10. b‡ezna

v 10: 45 hod. do sborového domu Çesko-

bratrské církve evangelické, kde bude
Daniel Heller (student Evangelickéteolo-

gické fakulty UK a vÿpomocnÿ duchovní

jinê, 1 700 kilometrû od nás, æijí mnozí

evangelické církve) vyprávêt o tom, jak

jiæ v 18. století? Zají má Vásjejich osud,

çeskÿch exulantû v Bohe mce a Veseli-

z têch, kdo z çeskÿch ze mí e migrovali

jak æijí a co proæívají v kaædodenní mæi-

votê? Chtêli byste se dozvêdêt nêco o æivotê lidí na dne¿ní Ukrajinê?

os m mêsícûæil a pracoval mezi potomky
novce, dvou vesnicích najiæní Ukrajinê.

Srdeçnê zve star¿ovstvo sboru Çesko-

bratrské církve evangelické.

OSKARA SCHI NDLERA

• • • •
23. 2. - 31. 3.

IVANA FIALOVÅ- FENI KOVÅ:
OBRAZY
, GRAFI KA
JI ”ï KOSI NA:

D”EVëNÉ OBJEKTY
28. 3. Muzejní çtvrtky

SVITAVSKO

A MORAVSKOT”EBOVSKO

OD PRAVëKU DO BïLÉ HORY
P‡edná¿í: prof. PhDr. Vladi mír Nekuda, DrSc.,

doc. PhDr. Bohumír Smutnÿ a Mgr. Andrea
Matêjíçková

st rana I V
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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. Pá 19: 30 hod. Divadlo Trám

10. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám

20. St 19: 30 hod. Ottendorferûv dûm

Jan Matou¿ek - piano

Çert a Káça

Praæské kytarové kvarteto

Jazzgroup

BAKLAÆÅN - koncert

Petr Smékal - tenor saxofon
Petr Janeçek - kontrabas

Divadlo POLI Hradec Králové:

Pohádka

Hrají: Ji‡í Polehña a Slávek Illich

Petr Pávek - trumpeta

Vstupné: 30,- Kç

BAKLAÆÅNfunguje od‡íjna 2000, pûvod-

11. Po 19: 30 hod. kinokavárna Galaxie

Petr Prosser - bicí

nêjakojazzové trio v obsazení: piano - Jan
Matou¿ek, klarinet a tenor saxofon - Petr

Smékal, kontrabas - Petr Janeçek. První

vystoupení tohotojazz-tria se uskuteçnilo
na 0Vánoçní mbigbítu2 v Moravské T‡ebo-

vé v Duku Duku.

Na soutêæi základních umêleckÿch ¿kol

22. února 2001 získali první místo v okresní m kole v kategorii jazzovÿch a estrádních orchestrû.

Vstupné: 40,- Kç

6. St 19: 30 hod. Bílÿ dûm
Divadelní abonetní cyklus JARO 2002

Studio DVA Praha

Dario FO a Franca RAME

Otev‡ené manæelství
Reæie: Patrik Hartl

Hudba: Ludêk Fiala

Hrají: Karel Roden, Jana Krausová, Ma-

rian Roden, Robin Nê mec

Komedie o vêçnémst‡etu muæského a æen-

ského principu a groteskní mboji¿ti vzta-

hu mezi dvê malidmi, kte‡í se p‡i komicky

neohrabané mhledání lásky a souznêní

Podlucernou s ...

Radoslave mFikejze m

- svitavskÿmhistorike m

Svitavy - mêsto na çeskomoravské m po-

mezí. Prû‡ez dêjinami mêsta od poçátku aæ

do roku 1945.

Vstupné: 30,- Kç

Spolupo‡ádá GymnáziumSvitavy
14. Çt 19: 30 hod. Ottendorferûv dûm

To byl pan Ha¿ler

ùçinkují: Jan Vízner- mluvené slovo, zpêv,

Pavlína Tomá¿ová - mluvené slovo, zpêv

a Petr Kubec - klávesové nástroje, zpêv

Komponovanÿ po‡ad, hudebnê zpracova-

nÿ æivotopis velkého çeského písniçká‡e,

herce, bohé ma a vlastence první poloviny
dvacátého století Karla Ha¿lera.

Koncert KPH

Marek Vele mínskÿ, Václav Kuçera, Ji‡í
Mrhal, Martin Sauer

Praæské kytarové kvarteto bylo zaloæeno v ro-

ce 1984napraæské konzervato‡i. Soubor, sloæe-

nÿ z laureátû mezinárodních soutêæí, si brzy

získal p‡ízeñ publika domai v zahraniçí.

Vstupné: 45,- Kç, sleva 30,- Kç pro çleny
KPH, dûchodce, studenty

24. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám

Pustÿles
Pohádka

Hrají: Jaroslav Ipser a Ji‡í Polehña

Vstupné: 30,- Kç

30. So Bílÿ dûm

Regionální kolo PORTY 2002

13: 00 - 18: 00 hod. Soutêæní p‡ehlídka
Vstup zdarma

19: 30 hod. Veçerní galakoncert:
Vystoupí: 3 vítêzné kapely a Lokálka
Hradec Králové
Vstupné: 40,- Kç

Celÿ festival slove m provází Václav Sou-

Vstupné: 50,-

çek (çlen skupiny Lokálka a redaktor çes-

16. So 19: 30 hod. Bílÿ dûm

Seznamsoutêæících:

Ples svitavskÿch dechovek
Vstupné: 70,- Kç

kého rozhlasu Hradec Králové)

Fofr grass Lan¿kroun • Noncua canto Par-

dubice • Milan Pe¿ta Nová Paka • W
. I. S.

Petra Kuldy ùstí n. O. • Xilt Litomy¿l •

Ji‡í Brychta Havl. Brod • Dile ma Poliçka

v partnerské mæivotê ubíjí navzáje m. Tato

• Proç ne? Mor. T‡ebová • Proç ne Hradec

brilantní ko medie ojedno msvérázné m

Králové • Do vêtru Svitavy • Vespol Dolní

manæelské mpáruje hereckou p‡íleæitostí

ùjezd • Kapky Çervená Voda • Roman Ham-

pro dva vynikající herce- Janu Krausovou

pejzl Rataje • W
yrton Ronov n. D. • Chrpa

a Karla Rodena.

Pardubice • Pádlo Pardubice • David Kaf-

Vstupné: 100,- Kç

ka Hostinné • Baboraâ He‡m. Mêstec •
Mazal ”eçany n. L. • Gabro Pardubice

Zplesu 1 7. b‡ezna 2001
16. So 19: 30 hod. Kino Ves mír

Slavnostní uvedení fil mu
Rok âábla

Vystoupení skupiny Çecho mor, setkání

s Petre m Zelenkou a projekce fil mu.

Rok âáblaje fil me mo písních v lidech

a o tom, æejsou magické...
Vstupné: 60,- Kç

18. Po 19: 30 hod. Bílÿ dûm

Po‡ád se nêco dêje

One Man Show Miroslava Donutila s pís-

nê mi Milo¿e ¢têdronê a Miroslava Kro-

bota.

Vstupné: 180,- Kç

P‡edávání cen na Regionálnímkole Porty 2001 v Ottendorf
erovê do mê
Otev‡eno p‡i akcích SKS:
Bílÿ dûm

PREMIÉRA - vÿstava fotografií
Divadlo Trám

Ji‡í ¢vec: Vÿstava obrazû

b ‡e z e n 2 0 0 2

Pozvánka na koncert KPH
Hudba pro pomêrnê moderní uskupení
kytarové kvartetoje hodnê çasto p‡episem
uæ existujících skladeb projiné obsazení.
To vûbec nevadí, mûæe me navíc sledovat,
jak si s tí mto úkole mupravovatelné poradili. Navícjemnost a barva kytarové struny
udêlá své.
V programuje sice Benátçan Vivaldi,
kterÿ psal pro loutnu pomêrnê hodnê, ale
ostatní hudba má mnohe m mlad¿í rodnÿ
list. Norskÿ dramatik Edvard Grieg opsal
Peer Gynta pro orchestr, teâusly¿í meznámé melodie v kyta‡e. Bude se vámlíbit
Algora Maurice Ravela. Tento originální
mistri mpresionis mu mêl úæasnoufantazii
a nap‡íklad v mnohÿch klavírních skladbách rafinovanÿ, dob‡e poznatelnÿ zvuk.
Ravel ze m‡el v roce 1937, je¿tê ho tedy
dob‡e znal dal¿í Francouz Darius Milhaud. V melodické hudbê tohoto skladatele mnohokrát sly¿í me i vlivyjazzu.
Poznáme Milhaudovuskladbu Krb krále René (je zají mavé, jak vynalézavé názvy kytarové skladby mají). Milhaudse za
svûj dlouhÿ æivot vênoval ledaçe mu, psal
balety, minutové opery a sloæil hudbu aspoñ
ke dvaceti fil mûm.

Kubánská krajina s de¿tê m Leo Browera je vzpomínka uæ dávno Ameriçana
nasvou pûvodní ze m. Na Kubê byl váæenÿ
a populární, ale jen útêke mse mohl vyhnout funkci ministra kultury v Castrovê
vládê.

V

Koneçnê, j méno ¢têpán Rak urçitê
znáte, vædyƒ sámve Svitavách hrál. Tento
kytarista a skladatel je velká, nep‡ehlédnutelná a charis matická osobnost çeské
kytary. Usly¿í me jeho Rudolfínské poku¿ení.
Doufám, æe vás kytara utê¿í v de¿tivé mb‡eznu.
Blanka ¢efrnová

Praæské kytarové kvarteto

Pozvánka na Pod lucernou s...

Radoslavem Fikejzem, svitavskÿm historikem
Svitavy - mêsto na çesko moravské m
po mezí
Moæná by bylo ¿kodou nevyuæít toho,
co bylo napsáno ve starÿch Lucernách,
onêch se¿itcích, kterÿch bylo pouze tisíc
a rozná¿eny do domácností nebyly. Takse
‡adainformaci nenávratnê ztratila a upadla v zapomnêní. Proto, abychom nezapomínali vêcí minulÿch i souçasnÿch, bylo
by uæiteçné si nêkteré z nich p‡ipomenout. Kaædé místo ve Svitavách má svûj
p‡íbêh, svoje curriculumvitae a mêsto samoje zahaleno do mlæeného oparu povêstí, noticek, útrækû. Çí mvíce pokraçuje me
z doblegend a st‡edovêku k p‡íbêhûmnovêj¿í m, zji¿ƒujeme, æe z útrækû poskládáme
obraz, zpoçátku roz mazanÿ, nejasnÿch kontur, pozdêji stále z‡etelnêj¿í a ost‡ej¿í.
Historieje disciplínou mnohatvá‡í, mnoha názorû a lide mvní mavÿmdává mnoho
podnêtûk p‡emÿ¿lení. Vzpomínámv nejlep¿í mna prvního uçitele dêjepisu a çeského
jazyka nazákladní ¿kole. Byl to Vítêzslav
Dobe¿, jenæ mi otev‡el první bránu dêjinnÿch p‡íbêhû ajsem muzato dodnes vdêçnÿ, pak p‡icházeli dal¿í a dal¿í kanto‡i,
dokto‡i, docenti a profeso‡i dêjin na ¿kolách, kterÿmi jse m pro¿el. Avædy jse m
mêl ¿têstí. Pak p‡i¿lo setkání s 0první dámou svitavské historie7 paní uçitelkou
Drahomírou ¢ustrovou - ta mi dala klíçe
od historie na¿eho mêsta a ukázala mi

st rana

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

cestu do mêstského archivu. Dodnes mi
znêjí v u¿ích ne nahlas pronesená slova:

)M
ladíku, zítrapojede me do archivuv Litomy¿li! Pojedete se mnou!7 A nebyla to
otázka, ale rozkaz. Takjs mejeli a pozdêji
vjejí m bytê mne zasvêtila do osobního
obálkového systému. Takjse mse stal svitavskÿmhistorikem. Odroku 1994se prohrabuji zaæloutlÿmi stránkami nêmeckÿch
rukopisû a archiválií svitavského muzea.
A práceje to nadmíru zají mavá a dobrodruæná. Ata malá Lucerna se stala místem,

kde se to, co bylo nalezeno dostává na
svêt. Têch 50 dílû Pouti mêste m Svitavy
p‡edstavuje zlomeçek toho p‡eçteného.
Atedy, kdo má o na¿e mêstské dêjiny
záje m, kdo by chtêl vêdêt, jaké století je
oznaçovánozlatou dobou mêsta, cosestalo
vÿznamného, proç mají Svitavy ve znaku
vola ajak æili vedle sebe Nêmci a Çe¿i, co
je spojovalo a co je rozdêlovalo, p‡ij âte
v pondêlí 11. b‡ezna v 19: 30 do kinokavárny Galaxie. Vyprávêní bude doplnêno
videoprojekcí têch míst, kterájiæ upadla
v zapomnêní, açkoliv sehrála svoji roli ve
svitavskÿch p‡íbêzích.
Radoslav Fikejz
Spolupo‡ádá GymnáziumSvitavy

Celkovÿpohled na Svitavyze severozápadu kole mroku 1 900.

st rana
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Pozvánka na po‡ad Miroslava Donutila Po‡ád se nêco dêje
Popularita tak‡íkajíc hvêzdná se mu
dlouho vyhÿbala, jenomæe Miroslav Donutil si trpêlivê poçkal. Natoçil Baladu pro
banditu, zazá‡il a pro fil mové diváky opêt
z mizel. Tu a tamse objevil v televizní pohádce, t‡ebajako nedovtipnÿ çeskÿ Honza
( O buchtácha milování), obças v inscenacích brnênské televize. Kdyæ p‡e¿el zaçátke m90. let do Prahy, v¿echno se z mênilo
jako mávnutí mproutku. Ivan Raj mont mu
nabídl angaæ máv çinoh‡e Národního divadla, kde se vzápêtí staljední mz nejobsazovanêj¿ích hercû. Jehofil mografie narostla
novÿmi tituly, postupe m çasu ve¿el díky
svÿmveselÿmhistorkámprezentovanÿm
v rámci povêstnÿch divadelníchautorskÿch
veçerû a televizních show do povêdomí
nej¿ir¿ích vrstev divákû a posluchaçûjako baviç, p‡irovnávanÿ k legendární mu
Vladi míru Men¿íkovi. Své vÿstupy z p‡edstavení ( Po‡ádse nêco dêje, Furt ve st‡ehu,
Ptejte se mê na co chcete aj.) vydal také na
kazetách a CD. Vroce 1996se stal nejoblíbenêj¿í mherce mtelevizní obrazovky, vyhlá¿enÿm v anketê TÿTÿ, coæ zopakoval
i následující rok. Dal¿í rok mu p‡inesl také
titul nejpopulárnêj¿íhorozhlasového herce.
Narodil se v T‡ebíçi, do ¿kolyzaçal chodit ve Znoj mê a vêt¿inusvého dêtství proæil
v Brnê. K divadlu mêl vædycky blízko, protoæe rodiçe ochotniçili, dêdeçek zas skvêle
vyprávêl barvité p‡íbêhy a nezap‡el s mysl
pro humor, kterÿ vnuk spolu s vypravêçství mzjevnê podêdil. Kdyæ do¿lo na povolání, chtêl bÿt noviná‡e mnebolesní minæenÿrem, ale st‡edo¿kolská herecká zku¿enost
v souboru Debakl a reparát z francouz¿tiny
jej nas mêrovaly na JAMU.

Uæ za studií hrál v brnênské mdivadle
Husa na provázku a po absolutoriu roku
1973 se mtaké nastoupil. Tadysi mohl vyzkou¿et své moænosti v nejrûznêj¿íchæánrech a diametrálnê odli¿nÿchrolích. Bylo
jich p‡es padesát. 0Dêlalijs me psychodrama, uçili se stepovat, æonglovat. To v¿echno se mi dnes hodí,2 vzpomíná vdêçnê na
dvê desítky let strávené na scénê, kterou
pro¿li Zedníçek, Barto¿ka, He‡mánek,
Polívka, Ve¿krnová... - lidé, kte‡í se ovlivñovali navzáje m. 0Bylato nádherná doba
hledání, kdyjs metáhli zajeden provázek
a dokázali strhnout pûlku Brna. 2
Dokonalá schopnost i mprovizace, skvêlá pamêƒ, p‡irozené klaunovství a p‡itom
umêní vtisknout aæ dé monickÿ roz mêr
nejrûznêji pok‡ivenÿmlidskÿm povahám
ve velkÿch dramatickÿch úloháchjej vynesly na vrchol. Snadjenlehkost, s níæ se
vædyzhostí nároçnÿch úkolû, vedetu atam
ke spekulací mo povrchnosti.
P‡evzato z knihy
Hvêzdy çeského fil mu IV

M
iroslav Donutil s Po‡ade mpo‡ádse
nêco dêje v praæské Viole
Tak tedy na bûhvíkolikátÿ pokus jse m
se v çervnu 1994 dostal na poslední p‡edprázdninové p‡edstavení praæské Violy
Po‡ád se nêco dêje.
Posadil jse mse do první ‡ady na kraj,
têsnê p‡ed malinkatéjevi¿ƒátko, na které mvystupovali v minulosti i souçasnosti
snad v¿ichni velicí herci na¿eho národa
- Zdenêk ¢têpánek, Ladislav Pe¿ek, Franti¿ek Filipovskÿ, Radovan Lukavskÿ, Ji‡ina Jirásková a obrovská spousta dal¿ích.

Regionálníkolo PORTA2002
Hudbaje lék a Portaje nejlep¿í apatyka

Rok se s roke mse¿el a máme zde opêt
krajské finále Porty, klání nejlep¿ích kapel a písniçká‡û æánru folkové, trampské
a country hudby- zkrátkasvátek pohodové
muziky.
Vleto¿ní m roce slaví Porta svoje 35.
narozeniny: z hlediska jednoho lidského
æivotaje¿tê mládí, z hlediska hudebního vÿvoje po‡ádnÿ kus cesty s ‡ádkou vrcholû.
Hrát na Portê bylo vædy prestiæní záleæitostí, açkoliv nebyla propagovánatak halasnêjako festival politické písnê v Sokolovê. Bez çárky v kádrovÿch materiálech
dokázala zaplnit t‡icetitisícové hledi¿tê
a v¿ichni ti lidéjakojeden çlovêk opravdu naslouchali. Byla jední m z ostrûvkû
svobody, bohosluæbou pro v¿echny, kdo
nep‡evlékali du¿i; souçasnê - a p‡edev¿í m- byla vædy studnou velkÿchtalentû,
z nichæj menuj me p‡íkladnê Jana Vyçítala
s Greenhorny, Michala Tuçného, Spirituál
kvintet, Brontosaury, Nez mary, Poutníky,

Jarka Nohavicu, Karla Plíhala, Æal mana,
W
abiho Dañka, Franti¿ka Çerného, Radku Fi¿arovou... Tojejen nêkolik nej populárnêj¿íchj men z dlouhého vÿçtu, na
kterÿ by za ta léta vymezená stránka nestaçila. Portovní vav‡íny sbíralai svitavská skupina Povijan.
S p‡íchodemdemokracie se zdálo, jako
by Portê docházel dech. Pominulo krásné
spiklenectví, najednoujako by nebylo o çem
zpívat. Jenæe sen se stává skuteçností jen
vel mi pomalu, a takse p‡e mÿ¿livá muzika
mezi lidi vrací a lidé se vracejí k ní.
Dnesje Portajední mz dlouhé‡ady hudebních festivalû, jejichæ mnoæství a rozsah, které ne má obdoby jinde na svêtê,
dokládá p‡edev¿í mobdivuhodnou çeskou
muzikálnost. Spolu se Zahradou se ‡adí
k festivalûmnejvêt¿í majejí historie a naprostá nekomerçnost ji çiní vÿji meçnou.
Vsobotu 30. b‡ezna probêhne v Bílé m
domê ve Svitavách oblastní a krajské kolo

Atak mnê manê p‡i¿lo na mysl, zda taky
tahle malá scéna není kousek Národního
divadla?
S mini mální mzpoædêní mvy¿el na scénu, kde vedle stolku s jedinou æidlí stála
o zeâop‡ená obyçejná kytara, hlavní ajedinÿ aktér veçera - Miroslav Donutil. Pûsobil
unavenê, mêl kruhy pod oçi ma, aletenhle
pocit z çlovêka spadl hned v okamæiku,
kdyzaçal mluvit. Energicky, jako by se na
tenhle veçer dlouho tê¿il. Azaçal tak‡ka
t‡íhodinovÿ maratónpovídání o divadle a filmu, vzpomínek na Divadlo na provázku,
çi na dobustudií naJAMUataké naslavné
i zapomenuté postaviçky brnênské bohémy.
Samo p‡edstavení by bylo hodno televizního záznamu. Snadse ho Mirek nêkdy
doçká, tolik krásné a láskyplné legrace
vjednomjediné m veçeru by si to mêlo
zaslouæit.
Ji‡í Vondrák
Porty, z nêhoæ odborná porota vybere adepty pro plzeñské národní finále. P‡ivítáme
dvacet nejlep¿ích kapel a písniçká‡û z vÿchodních Çech, z nichæ nêkte‡í mají na
své mkontêjiæ nejedenfestivalovÿ úspêch
i hudební nosiçe a nêkte‡íjsou zají mavÿmi a p‡ekvapivÿmi objevy. Startovní pole
je opravdu pestré, a tak si na své p‡ij dou
p‡íznivci folku, bluegrassu ajinÿch grassovÿchstylû-zkrátka amerického Západu,
písniçek odtáboráku a romantickÿch písní o lásce, naj dou se i hudební 0ptákoviny2. Soutêæní p‡ehlídka potrvá p‡ibliænê
do 18 hodin. Od 19: 30 bude následovat
veçerní galakoncert, na nê mæ vystoupí
t‡i vítêzné kapely a host veçera - královéhradecká skupina LOKÅLKA, která
jistê potê¿í v¿echny milovníky hudebního
humoru. Celÿfestival bude slove mprovázet çlen skupiny Lokálka a redaktor Çeského rozhlasu Hradec Králové Václav
Souçek.
P‡ij âte se p‡íje mnê pobavit, trochu si
zavzpomínat a povzbudit svitavské æelízko v ohni - skupinu Do vêtru!
Dagmar Veselá

b ‡e z e n 2 0 0 2
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VI I

Pozvánka do kina

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 6Paleta7

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. - 3. 3. 16: 30 hod. nádr. ÇSAD

Ornitologickÿ víkend na Brlence
9. So 14: 00 Bílÿ dûm

Dívka roku

4. Po 15: 00 - 18: 00 hod. Bílÿ dûm

Dêtská diskotéka
Vstupné: 30,- Kç

Pán prstenû: Spoleçenstvo prstenu

KOZEL TOUR aneb festival
pod st‡echou b‡ezen 2002

12. ùt 18: 30 - 23: 00 hod. Bílÿ dûm
Jedná se o dvacet koncertû ve vybranÿch

Zájezd na dálkovÿ pochod

Asociace Brontosaura
tel. ç. 0604/31 26 92

http://sybronto. unas.cz

2. So

e- mail: sybront @email.cz

Vÿlet na pochodv ùstí nad Orlicí
14. Çt 17: 00 hod. Nadace Josefa Plívy

Nacviçení aerobicuatae-bo(aerobicspojenÿ
s vÿkopy- vhodnÿi pro muæe) zvoucviçitelky
sl. Olbertová a Koláçková.

a Fleret a Jarmila ¢uláková.
Vstupné: 170,- Kç

III. Z¢ Riegrova ul.

ZU¢ SVITAVY
tel. 53 43 12

Vstupné: 20,- Kç

23. So

DOPOLEDNE V POHYBU aneb
(p‡ed)jarní aerobicproæenya dívky

ce, Jindra Kejak, Æal man a spol., Kamelot

Prevence z pohledu gynekologa

Korálkování 7

16. So 9: 00- 11: 00hod. têlocviçnaIII. Z¢

mêstech ÇR. Ve Svitaváchvystoupí Nová Sek-

6. St 19: 00 hod. Nadace J. Plívy

16. - 18. 3.

Místníorganizace
ÇSSD Svitavy

13. St 17: 30 hod. sál ZU¢

Æákovskÿ hudební veçer

6. St 16: 00 hod. ¢D

IV
. kytarovÿ podveçer nazákladní
¿kole p‡i çaji nebo kávê
Zvou vás Lenka a Honza

21. Çt 15: 00 hod. têlocviçna Z¢

20. St 9: 00 hod. sál ZU¢

Kvêtinkovÿ karneval'

Okresní kolo soutêæe ZU¢ - kytara,

aneb prvníjarní karneval ve mêstê

akordeon

Karneval plnÿ soutêæí, hudby a soutêæe
o 0kvêtinku2 karnevalu, tov¿e bude doplnêno
moæností obçerstvení a zakoupení m cukrové
vaty.

27. St 19: 00 hod. Ottendorferûv dûm

Koncert uçitelû ZU¢

Nadace Josefa Plívy

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

e- mail: nadace @svitavy. cz

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

Vÿstava tibetskÿch kalendá‡û
a fotografií ze ze mê okupované
Çínou
Informace o buddhis mu, Tibetu a Dalajlámovi.

O nejæhavêj¿ích otázkáchtÿkajících se nejen parlamentních voleb, alei dal¿í budoucnosti na¿í politické scény. Po po‡adu Vás
zveme na malé posezení se sklenkou vína.
Tê¿í me se na Va¿i hojnou úçast!

23. So

Malá vÿstava vÿtvarnÿch prací

19. ùt 9: 00- 17: 00 hod. Zelenálékárna

Vycházkav Praze( Václavskénámêstí, Staromêstské námêstí, Karlûv most a Praæskÿhrad)
s hlavní mcílemnáv¿têvy Matêjské pouti.

18. Po 18: 00 hod.

Setkání
pêstitelû exotickÿch rostlin

Poradna pro ve‡ejnost o pêstování pokojovÿch rostlin.

Vÿlet do Prahy na Matêjskou pouƒ

24. Ne 6: 15 hod. nádraæí ÇD

ùçast na cyklopochodu
v Adamovê
Od 28. b‡ezna pravidelnê kaædÿ çtvrtek
od 15: 00hod. v Nadaci Josefa Plívypêstitelskÿ krouæek.
Poplatek 20,- Kç/ mêsíc.

vÿtvarnÿch krouækû p‡i Nadaci pod vedení m
Stáni Plívové.

Uæ víte, koho budete volit?
P”EDVOLEBNï SETKÅNï
S POLITI KY

Setkání ve‡ej nosti s politiky v Nadaçní m
domê májiæ tradici. Tentokrát má opêt kaædÿ p‡íleæitost ptát se a diskutovat s na¿i mi
poslanci: Václav Náje mník - ODS, Pavel
Severa- KDU- ÇSL, Radko Martínek- ÇSSD
a Vladi mír Mlyná‡ - US- DEU

Mê‡ení kostních m
inerálû
31. Ne 9: 00 - 15: 00 hod.

VI. roçník Velikonoçního
¿achového turnaje m
ládeæe

Bliæ¿í informace u pana Jedliçky, telefon:
0724 087 958

MATE”SKÉ CENTRUM

Po 15: 00- 16: 45 hod.
St
9: 30- 11: 30 hod.
Zveme rodiçe s dêt mi ke spoleçnÿmaktivitám, hráma zábavê.

st rana

VI I I

KINO VESMïR

tel.: 531 446

Pokladna otev‡ena kaædÿ den 17- 20 hod.

1. - 2. Pá, So

Jedineçnÿ

19: 30 hod.

USA 2001
0 Musí zabít sámsebe, aby p‡eæil2. Hongkongská hvêzda Jet Li v hlavní roli akçní sci-fi.
Reæie: James W
ong
Vstupné: 55,- Kç
titulky
87 min.
2. - 3. So
Ne

1 7: 00 hod.
15: 00 a 1 7: 00 hod.

Atlantida: Tajemná‡í¿e

USA 2001
Na dno oceánu za nejvêt¿í mdobrodruæství m

v¿ech dob. Ani movanÿ dobrodruænÿ velkofil m.
Reæie: Gary Trousdale, Kirk W
ise
Vstupné: 35,- Kç
dabováno
95 min.
3. - 4. Ne, Po

Pravá blondÿnka

19: 30 hod.

USA 2001
Letos letí blondÿnky, ale pozor... Romantic-

ká studentská komedie. Dívka bojující proti
povê‡e o modrookÿch blondÿnkách...
Reæie: Robert Luketic
Vstupné: 50,- Kç
titulky
97 min.
5. - 6. ùt, St

Z pekla

19: 30 hod.

USA 2001
Pouze legenda p‡eæije. Johny Depp v hlavní
roli legendárního p‡íbêhu Jacka Rozparovaçe. Historickÿthriller... Londÿn 1888 a na
scénu p‡ichází brutální vrah prostitutek. Snímek se natáçel v Çeské republice.
Reæie: brat‡i Hughesovi
Vstupné: 55,- Kç od 18let titulky
7. - 1 0. Çt, Pá, So, Ne

19: 30 hod.

Rokâábla ! Pre miéra çeského fil mu!
Kdyæ vydræíte mlçet, usly¿íte melodie lidí
kole m sebe. Jarek Nohavica, Karel Plíhal
a Çechomor: Franti¿ek Çernÿ, Karel Holas,
Radek Pobo‡il, Michal Pavlík
Novÿ fil m Petra Zelenky ajeho p‡átel.
Vstupné: 60,- Kç
88 min.

11. - 12. Po, ùt

Sklenênÿ dûm

19: 30 hod.

USA 2001
I tam, kdeje v¿echno ze skla, se mûæe skrÿvat tajemství. Psychologickÿthriller uzav‡enÿ do rodinného prost‡edí.
Reæie: Daniel Sackhei m
Vstupné: 52,- Kç
titulky
106 min.
13. St

Fil movÿ klub:

Hana ajejí brat‡i

19: 30 hod.

SR 2001
Poetickátragikomedie. P‡íbêh mladého studenta, kterÿ má spoustu problémû se sebou. Fil m
s gaytematikou. Kaleidoskop minip‡íbêhû.
Scéná‡ a reæie: Vlado Adásek
Vstupné: pro çleny FK30,- Kç
ostatní: 40,- Kç
od 15let
77 min.
14. Çt

Divoké vçely

b ‡e z e n 2 0 0 2

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

19: 30 hod.

ÇR 2001
Dáme po zelené, svêt námzrûæoví... Na chvíli.

Ho‡ká komedie - p‡íbêh vesnickÿch hrdinû
v autentickémprost‡edí.
Námêt, scéná‡ a reæie: Bohdan Sláma
Vstupné: 55,- Kç
od 15let
92 min.

15.
Pá
19: 30 hod.
1 7. - 21. Ne
15: 00 a 19: 30 hod.
Po, ùt, St, Çt
19: 30 hod.

Pán prstenû - Spoleçenstvo
USA, Novÿ Zéland 2001
prstenu

První díl adaptace slavné fantasy trilogie
J. R. R. Tolkiena. Jeho moc ovládne kaædého,
kdo po nêm zatouæí. Jen jedinÿ mu dokáæe
odolat. Spoleçenstvo devíti jej musí zniçit.
Dobrodruænÿ - fantastickÿ - vÿpravnÿ fil m.
Reæie: Peter Jackson
Vstupné: 65,- Kç
titulky
178 min.
1 6. So

19: 30 hod.

Slavnostní uvedení fil mu Rok âábla
Vystoupení skupiny Çechomor, setkání s Pet-

remZelenkou a projekce fil mu. Rok âáblaje
fil memo písních vlidech a o tom, æejsou magické...
Vstupné: 60,- Kç
22. - 24. Pá, So, Ne

Zatracení

19: 30 hod.

ÇR 2001
0 Mûæe se to stát i tobê2. Devatenáctiletÿ
Çech byl zatçen v asijské m Bandungu pro
pa¿ování drog. Co bude dál? P‡íbêhinspirovanÿ skuteçnou událostí.
V hlavní roli: Jan Révai
Scéná‡ a reæie: Dan Svátek
Vstupné: 57,- Kç
100 min.
25. Po

19: 30 hod.

P‡ísaha

USA 2000
Detektiv Jack Nicholson p‡ísahal, æe vraha
dostane. Za kaædou cenu... Thriller podle románu Friedricha Dürenmatta Slib (1957).
Reæie: Sean Penn
Vstupné: 53,- Kç od 15let titulky 124 min.

26. - 27. ùt, St

Mandolína kapitána
Corelliho

19: 30 hod.

USA 2001
Podle stej noj menného bestselleru Louise
de Bernieres. Nicolas Cage a Penélope Cruz
v hlavních rolích epického p‡íbêhu z Druhé
svêtové války na albánsko-‡ecké hranici.
Reæie: John Madden
Vstupné: 50,- Kç
titulky
131 min.
28. Çt

Fil movÿ klub:

19: 30 hod.

Kapky de¿tê na rozpálenÿch
Francie 1999
kamenech

Podle divadelní hry R. W
. Fassbindera. P‡íbêh
vztahu dvou muæû... ùzkost: ze s mrti, dospêlosti, ze svêta povinností a závazkû...
Reæie: Francois Ozon
Vstupné: pro çleny FK30,- Kç
ostatní: 40,- Kç
titulky
90 min.
29. - 31. Pá, So, Ne

19: 30 hod.

Traffic- Nadvláda gangû

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 0602/969 647

1. - 2. Pá, So

20: 00 hod.

Jedineçnÿ

Reæie: James W
ong
Vstupné: 55,- Kç

USA 2001

titulky

2. So

Atlantida: Tajemná‡í¿e

5. - 6. ùt, St

USA 2001

Z pekla

Reæie: brat‡i Hughesovi

Vstupné: 55,- Kç

95 min.

20: 00 hod.

od 18let

7. - 9. Çt, Pá, So

USA 2001

titulky
20: 00 hod.

Rokâábla

! Pre m
iéra çeského fil mu!
Novÿ fil m Petra Zelenky ajeho p‡átel.

Vstupné: 60,- Kç

88 min.

12. ùt

20: 00 hod.

Sklenênÿ dûm

Reæie: Daniel Sackhei m
Vstupné: 52,- Kç
titulky

13. - 14. St, Çt

USA 2001

106 min.
20: 00 hod.

Divoké vçely

ÇR 2001

Námêt, scéná‡ a reæie: Bohdan Sláma
Vstupné: 55,- Kç
od 15let
92 min.

15. Pá, 17. - 21. Ne, Po, ùt, St, Çt 20: 00 hod.

Pán prstenû - Spoleçenstvo
USA, Novÿ Zéland 2001
prstenu
Reæie: Peter Jackson

Vstupné: 65,- Kç

titulky

22. - 23. Pá, So

Zatracení

Scéná‡ a reæie: Dan Svátek
Vstupné: 57,- Kç

26. - 28. ùt, St, Çt

Mandolína kapitána

Corelliho

Reæie: John Madden
Vstupné: 50,- Kç
titulky

Traffic - Nadvláda
gangû

1. - 3. dubna Po, ùt, St

2. - 3. dubna ùt, St

Ne‡íkej ani slovo

15: 00 hod.

Reæie: Gary Trousdale, Kirk W
ise
Vstupné: 35,- Kç
dabováno

USA 2000
Kri minální drama. Nikdo neprojde çistÿ. Fil m
získal pêt Oscarû. Skvêlá diagnoza spoleçenské nemoci... téma drog je zobrazeno s formální vÿji meçností.
V hlavní roli: Michael Douglas
Reæie: Steven Soderbergh
Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky 147 min.
19: 30 hod.

87 min.

29. - 30. Pá, So

Reæie: Steven Soderbergh

178 min.
20: 00 hod.

ÇR 2001

100 min.
20: 00 hod.
USA 2001

131 min.
20: 00 hod.
USA 2000

Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky 147 min.

Ne‡íkej ani slovo

20: 00 hod.

