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Vesvitavskémokreseæije‡adavÿbornÿch
vÿtvarníkû. Malí‡û, ‡ezbá‡û, keramikû, vpo-
slední dobê p‡ibÿvají i socha‡i. Právê pro nê
ajejich p‡íznivce p‡ipravujeme kaædÿ rok
na podzimvÿstavu, na které p‡edstaví svá
novádíla. Amezi nimi se najdoutací, kte‡í
takto na spoleçnÿch p‡ehlídkách vystavují
jiæ‡adulet azaslouæí si samostatnouvÿsta-
vu(pokudtedynajdouodvahuzaplnitsvÿmi
vÿtvoryna¿erozlehlévÿstavnísínê). Atakuæ
ve svitavskémmuzeu samostatnê (nebo ve
dvou) vystavovali poliçskÿ Jan ¢têpánek,
svitav¿tí Milo¿ Vanêk a manæelé Sekovi,
moravskot‡ebovská Jana Çubrdová çi lito-
my¿lská Víƒa Morávková. Vêt¿inaautorskÿch
vÿstavna¿ichvÿtvarníkûse konalaup‡íle-
æitosti nêjakého vÿznamného æivotního vÿ-
roçí, a protoæesepûlstoletí doæil vloñském
rocevÿraznÿ moravskot‡ebovskÿ‡ezbá‡Ji‡í
Kosina, p‡ipravili jsme mu letos vÿstavu.
Pozdê, ale p‡ece. Aprotoæese p‡ecijenza-
lekl na¿ichprostornÿchvÿstavníchsíní, po-
zval si ksobêjako 0sparingpartnera2 svou
kamarádku, poliçskou malí‡ku a grafiçku
Ivanu Fialovou-Fenikovou.

Ji‡í Kosinasezaçalvÿtvarnépráci vêno-
vatjakofotograf, pozdêji muv¿ak uçaroval
p‡írodní materiál - d‡evo. Napoçátkuosm-
desátÿch let zaçínal s d‡evênÿm¿perkem,

Zaçíná Rokâábla! Tedynikoli podleçín-
ského (çi jiného) kalendá‡e, ale podle Petra
Zelenky.

7. b‡ezna vstupuje do kinjeho poslední
film- Rokâábla. Aonençtvrtekbudei na¿e
kinojednoz nêkolika premiérovÿch. Proç?

PetrZelenkadoSvitavvozísvéfilmy- Knof-
líká‡e a naposledy Samotá‡e. Aprávê tehdy
nosil vhlavê námêt nanovÿfilm. Trochujsme
o nêm mluvili a Çechomor zrovna koncerto-
val s JarkemNohavicou. Apotomvznikl Rok
âábla... p‡íbêhçlovêka, kterÿsepostupnêvy-
manil z vlivu alkoholu, nahrávacích spoleç-
ností a médií, alezoufaleosamêl. Hlavní po-
stavouje muæs tajemstvím- Jarek Nohavica.
Muæ, jehoæ tvorbuzná kaædÿ. Ale zná vûbec
nêkdo Jarka? Reæisér spolu s çleny Çecho-
morujehotajemství rozlu¿tí. Jarek Nohavica
másvéhoandêlastráæného-tímjeintrovertní
písniçká‡ Karel Plíhal...

Petr Zelenka‡íká: 0Prvnímimpulsemke
vznikuscéná‡epro mêbylreálnÿfakt, æeseloni
napopud Karla Plíhaladaladohromady Çes-
komoravskás Nohavicouaabsolvovali spoleç-
nêturné. Mámje v¿echnyuæ dlouhorád...2

Atak p‡ichází Svitavskÿ Rok âábla:
7. - 10. b‡ezna- premiérováp‡edstavení v ki-
nêakinokavárnê. A16. b‡ezna: Svitavskÿve-
çer Rokuâábla- vkinêv 19:30hodinkoncert
Çechomoru, moænáspoleçnês JarkemNohavi-
cou a Karlem Plíhalem. Poté projekce filmu
Rokâábla. Setkánís PetremZelenkou-autorem
filmu, Franti¿kem Çernÿm, Karlem Holasem
a moæná dal¿ími - ofilmu av¿em, co budete
chtít vêdêt. Apotéveçírekv kinokavárnêpro
v¿echny, kdo budou mít chuƒ. Aktomu za-
hraje Toçkolotoç!

P‡ijâte. Urçitê. Amêjte se hezky.
Petr Mohr

P. S. Ukázkaze scéná‡e:
P‡edkulturákemJarkovoauto. Nasedadlespo-
lujezdce- Plíhal. Nohavicahop‡emlouvá, aby
vystoupil z auta.
Nohavica: Karle, pojâ.
Plíhal: Já p‡ijdu.
N: Toæ, poçkaj, pojâuæ.
P: Já hnedp‡ijdu.
N: P‡ijde¿?
P: Zav‡i, mnêjezima.
N: Mnêjetakyzima. Pojâ.
P: V¿ak se bêæ oh‡át. Já si je¿tê posedím
ap‡ijdu.
N: Toæ neblázni. Ty nep‡ijde¿.
P: P‡ijdu.

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

Pozvánka na vÿstavu

Ji‡í Kosina- Tlamoun

postupnê se pou¿têl do vêt¿ích objektû,
plastik vhodnÿch kvÿzdobê bytû. Vênuje
selidskéfigu‡e, márádkrásnéæeny(vreá-
lui ved‡evê), v obliçejíchjehoplastikv¿ak
çlovêk nenajdejen krásu, ale i závist, zlo-
bu, nenávist a nebezpeçí - staçí se pozornê
dívat. Tatovÿstavajevjehodíle dal¿ímvÿ-
tvarnÿmzlomem. Tak, jako p‡edlétyp‡e¿el
odfotografie k d‡evu(alefotografii nikdy
úplnê neopustil), p‡echází nyní od d‡eva
kumêlémukameni (k d‡evuse v¿ak bude,
vto doufámijá, nadále vracet).
IvanaFeniková zaçalavloni p‡ipravo-

vat vÿstavuspoleçnês Ji‡ím. Mezitímsev¿ak
vdalaastalase Fialovou. Vênujese klasické
i experimentální malbê, rûznÿmgrafickÿm
technikámi plastickéareliéfnítvorbê. Vpo-
slední dobê se vrací tam, kde zaçínala,
ktextilnítvorbê, p‡edev¿ímkesvéoblíbené
tapisérii. Na vÿstavê ve Svitavách p‡edsta-
vuje mimojinéhoi vÿsledkysvé diplomové
práce na Pedagogické fakultê Jihoçeské
university. Vsouçasné dobê pûsobí na Zá-
kladní umêlecké ¿kole a na Gymnáziu ve
Svitavách, kde vyuçuje vÿtvarnÿobor.

Oba vÿtvarníci vystavovali na mnoha
místechna¿í republikyajávê‡ím, æejejich
umêlecká díla se budelíbit i vregionu, ve
kterémæijí. Blanka Çuhelová

Ji‡í Kosina- Torzo
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tak nêmeckÿchtextech (s vÿjimkouroku
1221, kdy se objevuje poj menování ...in
Switauiis) s podoboujména vjednotném
çísle - tedy Svitavia, Zwittau. Teprve
vroce 1525se v çeskémtextuobjevila
podobaj ména v mnoænémçísle, která
p‡evládlaaæ v 19. století, kdydefinitivnê
vytlaçila pûvodní poj menování. Záhadou
zûstává, jakÿmzpûsobemdo¿lo k vytvo-
‡ení pomnoæného názvuSvitavy. Moænÿm
vysvêtlení by mohlo bÿt splynutímdvou
Svitav, totiæ Staré(premonstrátské) a No-
vé (lokované v polovinê 13. století) Svi-
tavy.

Protoæe na území mêsta dosud ne-
probêhl praæádnÿarcheologickÿvÿzkum,
jeveliceobtíænélokalizovat pûvodníjád-
ro nejstar¿ího osídlení. Jako historickÿ
mÿtus lze vykládat i dvê nejstar¿í kroni-
ká‡skézmínky, ato, æe naúzemí nêkdej¿í
osady slouæili M¿i svatou slovan¿tí vêro-
zvêstové Cyril a Metodêj. Takovouzmínku
nacházíme v pamêtnímspise mêsta ulo-
æenéhov sanktusové(malé) vêæi nakos-
tele Nav¿tívení P. Marie. Zápis o boho-
sluæbê nás odkazuje doroku 889, kdy uæ
byli obavêrozvêstové mrtvi. Takézmínka
z Hájkovy Kroniky çeské (vydána 1541)
otom, æe vroce 894 byl pok‡tên çeskÿ
kníæe Bo‡ivoj a moravskÿ král Svatopluk
jej doprovodil aæ na mezeçeské do Svi-
tav, sejevíjakolegenda. Zvlá¿tê, kdyæ
víme, æe k onomu k‡tu do¿lo o dvacet
let d‡íve. Inu - Václav Hájek z Liboçan
(†1553) je vynikajícímfabulátorem, ale
ménêjiæ vêrohodnÿmkroniká‡em. Takæe
vÿsledkemna¿ehosnaæenízûstávátemné
období, kdetuatamprosvítánêcoreálií.
Çásteçnÿzlomnastaneve 12. století, kdy
na území mêsta p‡icházejí první koloni-
záto‡i z Litomy¿le.

Ale otomp‡í¿tê.
Radoslav Fikejz

Od nepamêti k souçasnosti VII.

Nejstar¿í çást Svitav - ulice U T‡í dvorûs kostelemsv. Jiljí

)P‡edtisíci letysezdev¿ude rozkládal
rozsáhlÿ hvozd. Od litomy¿lského hradu
vsousedních Çecháchprovíjelasejím, zá-
‡ezy na stromech dob‡e znaçená av dob-
rÿchçasechvædydob‡e udræovanázemská
stezkakestarémucentru Moravy- k Brnu.
Jennêkolikchat upramenûSvitavy mohlo
nabídnout unavenÿmpoutníkûmkrátkÿ
odpoçinekvtichémprost‡edí.

Jednoutudyjel çeskÿkníæe Vratislav
sesvou mladou manæelkouSvatavouace-
lÿmprûvodem. Rozhodlse, æezde, na mís-
tê têch nêkolika chudÿch d‡eva‡skÿch
a uhlí‡skÿchchat, upramene‡ekySvitavy
zaloæí pevnêj¿í sídlo pro bezpeçnost cesty
i moænosti útoçi¿têpocestnÿch. Taksesta-
lo apo mladé manæelce Svatavêdostalo
toto místojméno. 7 Tolik praví o poj me-
nování mêstapovêst v p‡episuDrahomíry
¢ustrové. Jakáje ale moæná historická
varianta o vzniku názvu mêsta? Jejisté,
æe mêsto Svitavy obdræelo svéj méno po-
dle‡eky,jejíæ první písemnoup‡ipomínku
zaznamenávámevlatinskypsané Kosmovê
Kronice çeské. Zde se pojí s rokem981,
kdyzem‡el kníæe Slavník ajsouvymezeny
hraniceslavníkovského panství: )...kvÿ-
chodu proti zemi moravské hradpodpo-
meznímhvozdemleæící, jménemLitomy¿l,
aæ kpotoku Svitavê tekoucímu st‡edem
hvozdu. 7 Nakolikje Kosmovo datování
pravdivé netu¿íme, ale ‡eka Svitava mu-
sela nést svûj název p‡ed smrtí Kosmy
vroce 1125. Tehdy muselatvo‡it vÿchodní
hranici mezi panstvímSlavníkovcûa ma-
jetkemzemêpána. Samotnéslovo Svitava
je tvo‡eno z kompozit praslovanskÿchslov
- adjektiva )svita7, coæ znamená çistá,
prûzraçná asubstantiva )ahua, ava7 ve
vÿznamu vodní tok. Lze tedy doloæit, æe
‡eka Svitava je çistou nebo prûzraçnou
‡ekou, jakkoli s tímnemusíme souhlasit.
Soznaçenímsesetkávámejakvlatinskÿch,

Staleté
fotografieÇasto jsemslÿchával, co bylo 0p‡ed
válkou2veSvitaváchhospod, vinárenares-
taurací.

Bylojichskuteçnê dost atakéi v ná-
rodníchspráváchpoválce. Av¿aktento
poçet se nedásrovnat s poçtemnap‡elo-
mu19. a 20. století. Vté dobê byloæiv-
nostensky provozováno nad 40 hospod,
aletaké nêcojako hospodabylatéæ na-
p‡íklad‡eznictví, drogeriea çastoi hoky-
ná‡ství.

Nemûæeme setomutotématu vyhnout
ani v na¿ichstaletÿchfotografiích. Vefo-
tosbírkách muzea se nachází sklenênÿ
negativ, kterÿjeje¿têtrochustar¿í stalet.
Nafotografii z této malédeskyvidímehos-
podu, kterou snadjiæ nepamatuje æádnÿ
svitavskÿ pamêtník. Mêla pêknÿ název
Hostinec UPosledního feniku a nachá-
zelasenatzv. Kustodiengasse, dnes ulice
Slepá. To místo si mûæete porovnat na
staré a souçasné fotografii. Ten tovární
komínza hospodou dnes p‡ekrÿvají stro-
my Wolkerovyaleje a pat‡í podniku Svi-
tapJ. H.J.

Milo¿ Vanêk
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Pûvodnê jsem chtêl napsat o çlánku
vy¿ed¿ímve 12. svazkusborníku Moravsko-
t‡ebovskÿch vlastivêdnÿch listû o místê
zvanémAnnenruhe. Toproto, æeonensva-
zekjsemzapisoval do sbírkové knihovny
a çlánek mne zaujal svou romantickou
poetikou0láskyaæ zahrob2 a postupnê
odhalovanÿmtajemstvímpostaletítrado-
vanéhop‡íbêhu. Pakjsemsi uvêdomil, æe
Moravskot‡ebovskévlastivêdnélistyjsou
jednímz mála historickÿch sborníkû vy-
cházejícíchnana¿emokrese azaslouæily
by, abyste o nich vêdêli mnohemvíce.
Za‡adiljsemtedysborníkzpêt do regálu
atê¿ímse, æezanedlouhoo celé historic-
ké ‡adê budu psát. Avê‡te, æeje na co
setê¿it.

Tedy - na¿e kroky povedou na dal¿í
hrad v blízkosti Svitav. Prûvodcem nám
budeIlustrovanáencyklopedieçeskÿchhra-
dû pocházející z pera Tomá¿e Durdíka.
Shodou okolností jsemji také zapisoval,
ov¿emtentokrát do druhé muzejní knihov-
ny, doknihovnyp‡írûstkové, kamjsouza‡a-
zoványtysvazky, které si mûæete z na¿eho
muzeavypûjçit domû. Tamjsemse doçetl:
P‡edpokládanÿhradnastráni nadpravÿm

Zaprá¿ené a opra¿ovanéb‡ehem‡íçkyLouçné... Ve¿védskélegendê
osvaté Brigitêse sdêluje, æe kdyæse roku
1374 okolo ubíral poh‡ební prûvod¿véd-
skékrálovny, byl napadenlidmi loupeæivé-
horytí‡ez hradu Karle. Zapozûstatkyhra-
dusepovaæují nêkterékonstrukce usedlosti
ç. p. 81, vjejímæareálubylanalezenakera-
mikaze 14. století. Autoralejednímdechem
p‡ipojujedou¿ku, æeovê‡eníexistencehradu
ajehop‡ípadné podoby musí bÿt p‡edmê-
temdal¿íhostudia. Vytáhljsemzesbírkové
knihovnyxerokopii nêmeckéhotituluPa-
mêtní knihyobce Karleaskuteçnênastra-
nê 18se pí¿e, æeloupeæivÿrytí‡ p‡epadal
kupecké karavany putující po obchodních
stezkách a díky úsilí opata premonstrát-
ského klá¿tera v Litomy¿li Ulricha byl
zne¿kodnên. Ahned, æe archeologickÿ ná-
lez mincí ztzv. Tobischova statku potvrdil
existenci hradu. Alejednalo se o‡ímské
mince... Tak nevím.

Je¿tê jednu vêtu si k Annenruhe ne-
odpustím, æe byste rádi vêdêli, kdo koho
vytáhl z hrobu a kdetu mrtvolu poh‡bil?
P‡ijâte k námdo muzea a mûæetesi tosa-
mi p‡eçíst.

Radoslav Fikejz

Ves Karle (Karlsbrunn) s kostelemsv. Bartolomêje

Muzejníçtvrtky
Jakjsme Vámslíbili v únorovéLu-

cernê, budeme pokraçovat v besedách
s autory dal¿ího dílu p‡ipravovanéroz-
sáhlé encyklopedie Vlastivêda moravská.
¢edesátÿsedmÿsvazektohoto monu-
mentálního díla(první svazkybylyvy-
dányuævroce 1897) nesetotiæ název
Svitavskoa Moravskot‡ebovskoa bu-
de se vênovat historii na¿eho regio-
nu. Dnes uæ víme, æe kniha bude mít
kolem800stran, z toho více neæ pa-
desát celobarevnÿch a na vûbec první
takto podrobné zpracování historie se
mohou z oblasti Svitavska tê¿it také
obyvatelé B‡ezové nadSvitavou, Hrad-
ce nadSvitavou, Hynçiny, Javorníka,
Kamenné Horky, Moravské Chrastové,
Radimê‡e, Rudné, Ostrého Kamene,
Skleného a Vendolí. Tyv¿echnyzvuna
poslední çtvrtek do svitavského muzea
natematickyvelmi obsáhloup‡edná¿ku
 Svitavsko a Moravskot‡ebovsko
odpravêkudo Bílé Hory'. P‡edná-
¿etabesedovatzaVámi p‡ijedouz Brna
prof. PhDr. Vladimír Nekuda, DrSc.,
doc. PhDr. BohumírSmutnÿa Mgr. And-
rea Matêjíçková.

P‡edná¿ka se koná ve vÿstavních
síních Mêstského muzeaa galerie ve
çtvrtek28. b‡ezna v 17 hodin.

Bylijste nêkdy navÿchodod Çesko-
slovenska? Napadlo Vás nêkdy, æe tam
æijí také Çe¿i? Setkali jste se u nás
s takzvanÿmi Volyñskÿmi Çechy? Dove-
detesi p‡edstavit, æekdesi najiæní Ukra-
jinê, 1 700kilometrûod nás, æijí mnozí
z têch, kdo z çeskÿch zemí emigrovali
jiæ v 18. století? ZajímáVásjejichosud,
jakæijí a co proæívají v kaædodennímæi-
votê? Chtêli bystesedozvêdêt nêcooæi-
votêlidí na dne¿ní Ukrajinê?

STÅLÉ EXPOZICE
POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK

Z HISTORIE PRAÇEK
SVITAVSKÅZASTAVENï

OSOBNOST
OSKARASCHINDLERA

• • • •
23. 2. - 31. 3.
IVANAFIALOVÅ-FENIKOVÅ:

OBRAZY, GRAFIKA
JI”ï KOSINA:

D”EVëNÉ OBJEKTY

28. 3. Muzejní çtvrtky
SVITAVSKO

AMORAVSKOT”EBOVSKO
ODPRAVëKUDOBïLÉ HORY

P‡edná¿í: prof. PhDr. Vladimír Nekuda, DrSc.,
doc. PhDr. Bohumír Smutnÿ a Mgr. Andrea
Matêjíçková

Pozvánka na p‡edná¿ku
Pokudano, p‡ijâte v nedêli 10. b‡ezna

v 10:45hod. dosborovéhodomuÇesko-
bratrské církve evangelické, kde bude
Daniel Heller(student Evangelickéteolo-
gické fakulty UKavÿpomocnÿ duchovní
evangelické církve) vyprávêt otom, jak
osmmêsícûæil a pracoval mezi potomky
çeskÿch exulantû v Bohemce a Veseli-
novce, dvouvesnicíchnajiæní Ukrajinê.

Srdeçnê zve star¿ovstvo sboru Çesko-
bratrské církve evangelické.
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1. Pá 19:30 hod. Divadlo Trám
Jazzgroup BAKLAÆÅN - koncert
Jan Matou¿ek- piano
Petr Smékal - tenor saxofon
PetrJaneçek- kontrabas
Petr Pávek- trumpeta
Petr Prosser - bicí
BAKLAÆÅNfungujeod‡íjna2000, pûvod-
nêjakojazzovétrio vobsazení: piano- Jan
Matou¿ek, klarinet atenor saxofon- Petr
Smékal, kontrabas - Petr Janeçek. První
vystoupenítohotojazz-triase uskuteçnilo
na 0Vánoçnímbigbítu2 v Moravské T‡ebo-
vé v Duku Duku.
Na soutêæi základních umêleckÿch ¿kol
22. února2001 získali první místov okres-
ním kole v kategorii jazzovÿch aestrád-
níchorchestrû.
Vstupné: 40,- Kç

6. St 19:30 hod. Bílÿ dûm
Divadelní abonetní cyklus JARO2002
Studio DVAPraha
Dario FOa Franca RAME
Otev‡ené manæelství
Reæie: Patrik Hartl
Hudba: Ludêk Fiala
Hrají: Karel Roden, Jana Krausová, Ma-
rian Roden, Robin Nêmec
Komedieo vêçnémst‡etu muæskéhoaæen-
ského principu a grotesknímboji¿ti vzta-
hu mezi dvêmalidmi, kte‡í sep‡i komicky
neohrabanémhledáníláskya souznêní
v partnerskémæivotêubíjí navzájem. Tato
brilantní komedie ojednomsvérázném
manæelskémpáruje hereckoup‡íleæitostí
prodvavynikající herce-JanuKrausovou
a Karla Rodena.
Vstupné: 100,- Kç

10. Ne 15:00 hod. Divadlo Trám
Divadlo POLI Hradec Králové:
Çert a Káça
Pohádka
Hrají: Ji‡í Polehña a SlávekIllich
Vstupné: 30,- Kç

11. Po 19:30hod. kinokavárna Galaxie
Podlucernous ...
RadoslavemFikejzem
- svitavskÿmhistorikem
Svitavy - mêsto na çeskomoravskémpo-
mezí. Prû‡ez dêjinami mêstaodpoçátkuaæ
doroku 1945.
Vstupné: 30,- Kç
Spolupo‡ádá GymnáziumSvitavy

14. Çt 19:30 hod. Ottendorferûv dûm
To byl pan Ha¿ler
ùçinkují: JanVízner- mluvenéslovo, zpêv,
Pavlína Tomá¿ová - mluvené slovo, zpêv
a Petr Kubec - klávesové nástroje, zpêv
Komponovanÿ po‡ad, hudebnê zpracova-
nÿæivotopis velkého çeského písniçká‡e,
herce, bohémaavlastenceprvní poloviny
dvacátého století Karla Ha¿lera.
Vstupné: 50,-

16. So 19:30 hod. Bílÿ dûm
Ples svitavskÿchdechovek
Vstupné: 70,- Kç

16. So 19:30 hod. Kino Vesmír
Slavnostní uvedení filmu
Rokâábla
Vystoupení skupiny Çechomor, setkání
s PetremZelenkou a projekcefilmu.
Rok âáblaje filmemo písních vlidech
aotom, æejsou magické...
Vstupné: 60,- Kç

18. Po 19:30 hod. Bílÿ dûm
Po‡ádse nêco dêje
One ManShowMiroslava Donutilas pís-
nêmi Milo¿e ¢têdronêa Miroslava Kro-
bota.
Vstupné: 180,- Kç

20. St 19:30 hod. Ottendorferûv dûm
Koncert KPH
Praæské kytarové kvarteto
Marek Velemínskÿ, Václav Kuçera, Ji‡í
Mrhal, Martin Sauer
Praæské kytarové kvarteto bylozaloæeno vro-
ce1984napraæskékonzervato‡i. Soubor, sloæe-
nÿz laureátû mezinárodníchsoutêæí, si brzy
získal p‡ízeñpublika domai vzahraniçí.
Vstupné: 45,- Kç, sleva30,- Kç proçleny
KPH, dûchodce, studenty

24. Ne 15:00 hod. Divadlo Trám
Pustÿles
Pohádka
Hrají: JaroslavIpser aJi‡í Polehña
Vstupné: 30,- Kç

30. So Bílÿ dûm
Regionální kolo PORTY2002
13:00- 18:00 hod. Soutêæní p‡ehlídka
Vstupzdarma
19:30 hod. Veçerní galakoncert:
Vystoupí: 3 vítêzné kapely a Lokálka
Hradec Králové
Vstupné: 40,- Kç
Celÿfestival slovemprovází Václav Sou-
çek(çlenskupiny Lokálkaaredaktorçes-
kého rozhlasu Hradec Králové)
Seznamsoutêæících:
Fofrgrass Lan¿kroun• Noncuacanto Par-
dubice • MilanPe¿ta NováPaka • W. I. S.
Petra Kuldy ùstí n. O. • Xilt Litomy¿l •
Ji‡í Brychta Havl. Brod • Dilema Poliçka
• Proçne? Mor. T‡ebová • Proçne Hradec
Králové • DovêtruSvitavy • Vespol Dolní
ùjezd• KapkyÇervenáVoda• RomanHam-
pejzl Rataje • Wyrton Ronovn. D. • Chrpa
Pardubice • PádloPardubice • David Kaf-
ka Hostinné • Baboraâ He‡m. Mêstec •
Mazal ”eçany n. L. • Gabro Pardubice

Po‡adySt‡ediska kulturních sluæebInformace o v¿echchystanÿchijiæ uskuteçnênÿchpo‡adech SKS, vçetnêfotodokumentace, najdete na www.kultura-svitavy.cz

Otev‡eno p‡i akcích SKS:

Bílÿ dûm
PREMIÉRA- vÿstavafotografií

Divadlo Trám
Ji‡í ¢vec: Vÿstava obrazû

P‡edávání cen na Regionálnímkole Por-
ty 2001 v Ottendorferovê domê

Zplesu 17. b‡ezna 2001
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Hudbapro pomêrnê moderní uskupení
kytarové kvartetoje hodnê çasto p‡episem
uæ existujícíchskladebprojiné obsazení.
Tovûbec nevadí, mûæeme navíc sledovat,
jaksi s tímto úkolemupravovatelné pora-
dili. Navícjemnost a barvakytarovéstruny
udêlásvé.

Vprogramuje sice Benátçan Vivaldi,
kterÿpsal proloutnupomêrnê hodnê, ale
ostatní hudba má mnohemmlad¿í rodnÿ
list. Norskÿdramatik Edvard Griegopsal
Peer Gyntaproorchestr, teâusly¿ímezná-
mé melodie v kyta‡e. Bude se vámlíbit
Algora Maurice Ravela. Tento originální
mistrimpresionismu mêl úæasnoufantazii
a nap‡íklad v mnohÿch klavírních sklad-
bách rafinovanÿ, dob‡e poznatelnÿ zvuk.
Ravel zem‡el vroce 1937, je¿tê hotedy
dob‡e znal dal¿í Francouz Darius Mil-
haud. Vmelodické hudbê tohoto sklada-
tele mnohokrát sly¿ímei vlivyjazzu.

Poznáme Milhaudovuskladbu Krbkrá-
le René (je zajímavé, jak vynalézavé ná-
zvykytarovéskladby mají). Milhaudseza
svûj dlouhÿæivot vênoval ledaçemu, psal
balety, minutovéoperyasloæil hudbuaspoñ
ke dvaceti filmûm.

Kubánská krajina s de¿têm Leo Bro-
weraje vzpomínka uæ dávno Ameriçana
nasvoupûvodnízem. Na Kubêbyl váæenÿ
a populární, alejen útêkemse mohl vy-
hnout funkci ministra kultury v Castrovê
vládê.

Koneçnê, j méno ¢têpán Rak urçitê
znáte, vædyƒ sámve Svitavách hrál. Tento
kytarista askladatelje velká, nep‡ehléd-
nutelná a charismatická osobnost çeské
kytary. Usly¿ímejeho Rudolfínské poku-
¿ení.

Doufám, æe vás kytara utê¿í v de¿ti-
vémb‡eznu.

Blanka ¢efrnová

Pozvánka na koncertKPH

Svitavy- mêsto na çeskomoravském
pomezí

Moæná by bylo ¿kodou nevyuæít toho,
co bylo napsáno ve starÿch Lucernách,
onêchse¿itcích, kterÿchbylo pouzetisíc
arozná¿enydodomácností nebyly. Takse
‡adainformaci nenávratnêztratilaaupad-
la vzapomnêní. Proto, abychomnezapo-
mínali vêcí minulÿchi souçasnÿch, bylo
by uæiteçné si nêkteré z nich p‡ipome-
nout. Kaædé místo ve Svitavách má svûj
p‡íbêh, svoje curriculumvitae a mêstosa-
mojezahalenodo mlæenéhooparupovês-
tí, noticek, útrækû. Çímvícepokraçujeme
z doblegendast‡edovêkuk p‡íbêhûmno-
vêj¿ím, zji¿ƒujeme, æez útrækûposkládáme
obraz, zpoçátkurozmazanÿ, nejasnÿchkon-
tur, pozdêji stále z‡etelnêj¿í a ost‡ej¿í.
Historiejedisciplínou mnohatvá‡í, mno-
hanázorûalidemvnímavÿmdává mnoho
podnêtûkp‡emÿ¿lení. Vzpomínámvnejlep-
¿ímnaprvníhouçiteledêjepisuaçeského
jazykanazákladní ¿kole. Byl to Vítêzslav
Dobe¿,jenæ mi otev‡el první bránudêjin-
nÿchp‡íbêhûajsemmuzatododnes vdêç-
nÿ, pak p‡icházeli dal¿í a dal¿í kanto‡i,
dokto‡i, docenti a profeso‡i dêjinna¿ko-
lách, kterÿmi jsem pro¿el. Avædy jsem
mêl ¿têstí. Pakp‡i¿losetkání s 0první dá-
mou svitavské historie7 paní uçitelkou
Drahomírou ¢ustrovou- ta mi dala klíçe
od historie na¿eho mêsta a ukázala mi

Pozvánka na Pod lucernou s...
Radoslavem Fikejzem, svitavskÿm historikem

cestu do mêstského archivu. Dodnes mi
znêjí v u¿ích ne nahlas pronesenáslova:
) Mladíku, zítrapojedeme do archivuv Li-
tomy¿li! Pojedete se mnou!7 Anebyla to
otázka, alerozkaz. Takjsmejeli a pozdêji
vjejímbytê mne zasvêtila do osobního
obálkovéhosystému. Takjsemse stal svi-
tavskÿmhistorikem. Odroku1994sepro-
hrabuji zaæloutlÿmi stránkami nêmeckÿch
rukopisûa archiválií svitavského muzea.
Apráceje to nadmíruzajímavá a dobro-
druæná. Ata maláLucernasestala místem,

kde se to, co bylo nalezeno dostává na
svêt. Têch 50 dílû Pouti mêstemSvitavy
p‡edstavuje zlomeçektoho p‡eçteného.

Atedy, kdo máo na¿e mêstské dêjiny
zájem, kdo by chtêl vêdêt, jaké stoletíje
oznaçovánozlatoudobou mêsta, cosestalo
vÿznamného, proç mají Svitavy ve znaku
volaajakæili vedle sebe Nêmci a Çe¿i, co
je spojovalo a co je rozdêlovalo, p‡ijâte
v pondêlí 11. b‡ezna v 19:30 do kinoka-
várny Galaxie. Vyprávêní bude doplnêno
videoprojekcí têch míst, kterájiæ upadla
vzapomnêní, açkolivsehrálasvoji roli ve
svitavskÿch p‡íbêzích.

Radoslav Fikejz
Spolupo‡ádá GymnáziumSvitavy

Celkovÿpohled na Svitavyze severozápadu kolemroku 1900.

Praæské kytarové kvarteto



Pozvánkanapo‡adMiroslavaDonutilaPo‡ádsenêcodêje
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Atak mnê manê p‡i¿lo na mysl, zdataky
tahle malá scéna není kousek Národního
divadla?

S minimálnímzpoædênímvy¿el nascé-
nu, kde vedle stolku sjedinouæidlí stála
ozeâop‡enáobyçejnákytara, hlavní ajedi-
nÿaktér veçera- Miroslav Donutil. Pûsobil
unavenê, mêl kruhypodoçima, aletenhle
pocit z çlovêka spadl hned v okamæiku,
kdyzaçal mluvit. Energicky,jakobysena
tenhle veçer dlouho tê¿il. Azaçal tak‡ka
t‡íhodinovÿmaratónpovídánío divadleafil-
mu, vzpomínek na Divadlo na provázku,
çi nadobustudií naJAMUatakénaslavné
i zapomenutépostaviçkybrnênskébohémy.

Samo p‡edstavení by bylo hodnotele-
vizníhozáznamu. Snadseho Mireknêkdy
doçká, tolik krásné aláskyplné legrace
vjednomjediném veçeru by si to mêlo
zaslouæit. Ji‡í Vondrák

Rokses rokemse¿el a mámezdeopêt
krajské finále Porty, klání nejlep¿ích ka-
pel a písniçká‡ûæánrufolkové, trampské
acountryhudby-zkrátkasvátekpohodové
muziky.

Vleto¿nímroce slaví Porta svoje 35.
narozeniny: z hlediskajednoho lidského
æivotaje¿tê mládí, z hlediskahudebníhovÿ-
voje po‡ádnÿkus cestys ‡ádkouvrcholû.

Hrát na Portê bylovædyprestiæní zále-
æitostí, açkoliv nebyla propagovánatak ha-
lasnêjakofestival politicképísnêv Soko-
lovê. Bez çárky v kádrovÿch materiálech
dokázala zaplnit t‡icetitisícové hledi¿tê
a v¿ichni ti lidéjakojedençlovêk oprav-
du naslouchali. Bylajednímz ostrûvkû
svobody, bohosluæbou pro v¿echny, kdo
nep‡evlékali du¿i; souçasnê - a p‡ede-
v¿ím- bylavædystudnouvelkÿchtalentû,
z nichæj menujmep‡íkladnêJanaVyçítala
s Greenhorny, Michala Tuçného, Spirituál
kvintet, Brontosaury, Nezmary, Poutníky,

RegionálníkoloPORTA2002
Hudbajelék a Portaje nejlep¿í apatyka

Jarka Nohavicu, Karla Plíhala, Æalmana,
Wabiho Dañka, Franti¿ka Çerného, Rad-
ku Fi¿arovou... Tojejennêkolik nejpo-
pulárnêj¿íchj menz dlouhého vÿçtu, na
kterÿ by zataléta vymezená stránka ne-
staçila. Portovní vav‡ínysbíralai svitav-
skáskupina Povijan.

S p‡íchodemdemokraciesezdálo,jako
by Portê docházel dech. Pominulo krásné
spiklenectví, najednoujakobynebylooçem
zpívat. Jenæe sense stáváskuteçnostíjen
velmi pomalu, ataksep‡emÿ¿livá muzika
mezi lidi vrací alidé se vracejí k ní.

Dnesje Portajednímzdlouhé‡adyhu-
debníchfestivalû, jejichæ mnoæství aroz-
sah, které nemá obdobyjinde na svêtê,
dokládáp‡edev¿ímobdivuhodnouçeskou
muzikálnost. Spolu se Zahradou se ‡adí
kfestivalûmnejvêt¿ímajejí historiea na-
prostá nekomerçnostji çiní vÿjimeçnou.

Vsobotu30. b‡eznaprobêhnev Bílém
domêveSvitaváchoblastní a krajskékolo

Porty, z nêhoæ odbornáporotavybere adep-
ty pro plzeñské národní finále. P‡ivítáme
dvacet nejlep¿ích kapel a písniçká‡ûz vÿ-
chodních Çech, z nichæ nêkte‡í mají na
svémkontêjiæ nejedenfestivalovÿúspêch
i hudební nosiçe a nêkte‡íjsouzajímavÿ-
mi a p‡ekvapivÿmi objevy. Startovní pole
je opravdu pestré, ataksi nasvé p‡ijdou
p‡íznivci folku, bluegrassuajinÿchgras-
sovÿchstylû-zkrátkaamerickéhoZápadu,
písniçekodtáborákuaromantickÿchpís-
ní olásce, najdousei hudební 0ptákovi-
ny2. Soutêæní p‡ehlídka potrvá p‡ibliænê
do 18hodin. Od 19:30bude následovat
veçerní galakoncert, na nêmæ vystoupí
t‡i vítêzné kapely a host veçera- králo-
véhradecká skupina LOKÅLKA, která
jistê potê¿í v¿echny milovníkyhudebního
humoru. Celÿfestival budeslovemprová-
zet çlenskupiny Lokálka aredaktor Çes-
kého rozhlasu Hradec Králové Václav
Souçek.

P‡ijâte se p‡íjemnê pobavit, trochu si
zavzpomínat a povzbudit svitavské æelíz-
ko v ohni - skupinu Do vêtru!

Dagmar Veselá

Popularitatak‡íkajíc hvêzdná se mu
dlouhovyhÿbala, jenomæe Miroslav Donu-
til si trpêlivê poçkal. Natoçil Baladu pro
banditu, zazá‡il a profilmové divákyopêt
zmizel. Tuatamseobjevil vtelevizní po-
hádce, t‡ebajako nedovtipnÿçeskÿ Honza
(Obuchtácha milování), obçasvinscena-
cíchbrnênskételevize. Kdyæ p‡e¿el zaçát-
kem90. let do Prahy, v¿echnosezmênilo
jako mávnutímproutku. Ivan Raj mont mu
nabídl angaæmávçinoh‡e Národníhodivad-
la, kdesevzápêtístaljednímz nejobsazo-
vanêj¿íchhercû. Jehofilmografienarostla
novÿmi tituly, postupemçasu ve¿el díky
svÿmveselÿmhistorkámprezentovanÿm
vrámci povêstnÿchdivadelníchautorskÿch
veçerû atelevizních show do povêdomí
nej¿ir¿íchvrstev divákûa posluchaçûja-
ko baviç, p‡irovnávanÿ klegendárnímu
Vladimíru Men¿íkovi. Své vÿstupyz p‡ed-
stavení(Po‡ádsenêcodêje, Furtvest‡ehu,
Ptejtese mênacochceteaj.) vydaltakéna
kazetácha CD. Vroce 1996sestal nejoblí-
benêj¿ímhercemtelevizní obrazovky, vy-
hlá¿enÿm v anketê TÿTÿ, coæ zopakoval
i následující rok. Dal¿í rok mup‡inesl také
titul nejpopulárnêj¿íhorozhlasovéhoherce.

Narodil sev T‡ebíçi, do¿kolyzaçal cho-
dit veZnojmêavêt¿inusvéhodêtství proæil
v Brnê. Kdivadlu mêl vædyckyblízko, pro-
toæerodiçe ochotniçili, dêdeçekzas skvêle
vyprávêl barvité p‡íbêhy a nezap‡el smysl
pro humor, kterÿ vnuk spolu s vypravêç-
stvímzjevnêpodêdil. Kdyæ do¿lo napovolá-
ní, chtêl bÿt noviná‡emnebolesníminæe-
nÿrem, ale st‡edo¿kolská hereckázku¿enost
vsouboru Debakl areparát z francouz¿tiny
jej nasmêrovaly naJAMU.

Uæ zastudií hrál v brnênskémdivadle
Husa na provázku a po absolutoriu roku
1973semtakénastoupil. Tadysi mohl vy-
zkou¿et své moænosti v nejrûznêj¿íchæán-
recha diametrálnêodli¿nÿchrolích. Bylo
jichp‡es padesát. 0Dêlalijsmepsychodra-
ma, uçili sestepovat, æonglovat. Tov¿ech-
nose mi dnes hodí,2 vzpomínávdêçnê na
dvê desítkylet strávené nascénê, kterou
pro¿li Zedníçek, Barto¿ka, He‡mánek,
Polívka, Ve¿krnová... -lidé, kte‡í seovliv-
ñovali navzájem. 0Bylato nádherná doba
hledání, kdyjsmetáhli zajedenprovázek
a dokázali strhnout pûlku Brna.2

Dokonaláschopnost improvizace, skvê-
lá pamêƒ, p‡irozené klaunovství a p‡itom
umêní vtisknout aæ démonickÿ rozmêr
nejrûznêji pok‡ivenÿmlidskÿmpovahám
ve velkÿch dramatickÿch úloháchjej vy-
neslynavrchol. Snadjenlehkost, s níæ se
vædyzhostí nároçnÿchúkolû, vedetuatam
ke spekulacímo povrchnosti.

P‡evzato z knihy
Hvêzdy çeského filmuIV

Miroslav Donutils Po‡adempo‡ádse
nêco dêje v praæské Viole

Taktedy na bûhvíkolikátÿpokusjsem
sev çervnu1994dostal naposlední p‡ed-
prázdninové p‡edstavení praæské Violy
Po‡ádse nêco dêje.

Posadiljsemse do první ‡ady na kraj,
têsnêp‡ed malinkatéjevi¿ƒátko, nakte-
rémvystupovali v minulosti i souçasnosti
snadv¿ichni velicí herci na¿ehonároda
- Zdenêk¢têpánek, LadislavPe¿ek, Fran-
ti¿ekFilipovskÿ, RadovanLukavskÿ, Ji‡i-
na Jirásková aobrovská spousta dal¿ích.
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OKRESN� KNIHOVNA
VESVITAVáCH

Vÿpûjçní hodiny
PRO DOSPëLÉ
+ INTERNET

Po- St 9-17
Çt zav‡eno
Pá 9-17
So 9-11

PRO DëTI
+ INTERNET

Po- St 13-17
Çt zav‡eno
Pá 13-17

Máchova alej ç. 1, 568 02 Svitavy
Tel.: 0461/54 17 15

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

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

Vÿstavatibetskÿchkalendá‡û
afotografiízezemêokupované
Çínou
Informaceo buddhismu, Tibetua Dalajlámovi.

Malávÿstavavÿtvarnÿchprací
vÿtvarnÿchkrouækûp‡i Nadaci podvedením
Stáni Plívové.

18. Po 18:00hod.
Uæ víte, koho budete volit?
P”EDVOLEBNï SETKÅNï
S POLITIKY
Setkání ve‡ejnosti s politiky v Nadaçním
domê májiætradici. Tentokrát máopêt kaæ-
dÿ p‡íleæitost ptát se a diskutovat s na¿imi
poslanci: Václav Nájemník- ODS, Pavel
Severa- KDU-ÇSL, Radko Martínek-ÇSSD
a Vladimír Mlyná‡- US-DEU

Onejæhavêj¿íchotázkáchtÿkajícíchse ne-
jenparlamentníchvoleb, alei dal¿í budouc-
nosti na¿í politické scény. Po po‡adu Vás
zveme na malé posezení se sklenkou vína.
Tê¿ímese na Va¿i hojnouúçast!

19. ùt 9:00- 17:00hod. Zelenálékárna
Mê‡ení kostních minerálû
31. Ne 9:00- 15:00hod.
VI. roçník Velikonoçního
¿achovéhoturnaje mládeæe
Bliæ¿í informace u panaJedliçky, telefon:
0724087 958

MATE”SKÉ CENTRUM
Po 15:00- 16:45 hod.
St 9:30- 11:30hod.

Zvemerodiçes dêtmi kespoleçnÿmaktivi-
tám, hrámazábavê.
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Dûm dêtía mládeæe 6Paleta7
tel.: 533 743

e-mail: ddm@ddm.svitavy.cz
Lan¿krounská4, Svitavy
Tel.: 0461/533 743

http://www.ddm.svitavy.cz
Internet pro dêti a mládeæ

1. - 3. 3. 16:30hod. nádr. ÇSAD
Ornitologickÿvíkendna Brlence
9. So 14:00 Bílÿdûm
Dívkaroku
4. Po 15:00- 18:00hod. Bílÿdûm
Dêtská diskotéka
Vstupné: 30,- Kç

6. St 19:00hod. NadaceJ. Plívy
Prevence z pohledugynekologa
Vstupné: 20,- Kç

16. - 18. 3.
Korálkování 7
23. So
Zájezd na dálkovÿ pochod
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Asociace Brontosaura
tel. ç. 0604/31 2692
http://sybronto.unas.cz

e-mail: sybront @email.cz
2. So
Vÿlet napochodv ùstí nadOrlicí
14. Çt 17:00hod. NadaceJosefa Plívy
Setkání
pêstitelûexotickÿchrostlin
Poradna pro ve‡ejnost o pêstování pokojo-
vÿchrostlin.

23. So
Vÿlet do Prahyna Matêjskoupouƒ
Vycházkav Praze(Václavskénámêstí, Staro-
mêstskénámêstí, Karlûvmosta Praæskÿhrad)
s hlavnímcílemnáv¿têvy Matêjské pouti.

24. Ne 6:15 hod. nádraæí ÇD
ùçast na cyklopochodu
v Adamovê
Od28. b‡eznapravidelnê kaædÿçtvrtek
od15:00hod. v NadaciJosefaPlívypês-
titelskÿ krouæek.
Poplatek20,- Kç/mêsíc.

ZU¢SVITAVY
tel. 53 43 12

13. St 17:30hod. sál ZU¢
Æákovskÿ hudební veçer
20. St 9:00hod. sál ZU¢
Okresní kolosoutêæeZU¢ - kytara,
akordeon

27. St 19:00hod. Ottendorferûvdûm
Koncert uçitelûZU¢

III. Z¢Riegrova ul.
6. St 16:00hod. ¢D
IV. kytarovÿpodveçernazákladní
¿kole p‡i çaji nebo kávê
Zvouvás Lenkaa Honza

21. Çt 15:00hod. têlocviçnaZ¢
 Kvêtinkovÿ karneval'
anebprvníjarní karneval ve mêstê
Karneval plnÿ soutêæí, hudby asoutêæe
o 0kvêtinku2karnevalu,tov¿ebudedoplnêno
moæností obçerstvení azakoupenímcukrové
vaty.

Místníorganizace
ÇSSD Svitavy

16. So9:00- 11:00hod. têlocviçnaIII. Z¢
DOPOLEDNE VPOHYBUaneb
(p‡ed)jarníaerobicproæenya dívky
Nacviçeníaerobicuatae-bo(aerobicspojenÿ
s vÿkopy- vhodnÿi pro muæe) zvoucviçitelky
sl. Olbertováa Koláçková.

KOZELTOUR aneb festival
pod st‡echou b‡ezen 2002
12. ùt 18:30- 23:00hod. Bílÿdûm
Jedná se o dvacet koncertû ve vybranÿch
mêstechÇR. VeSvitaváchvystoupí NováSek-
ce, Jindra Kejak, Æalman aspol., Kamelot
a Fleret aJarmila¢uláková.
Vstupné: 170,- Kç

Pozvánka do kina

Pánprstenû: Spoleçenstvo prstenu



s t r a n a VIII

1. - 2. Pá, So 19:30 hod.
Jedineçnÿ USA2001
0Musízabít sámsebe, abyp‡eæil2. Hongkong-
ská hvêzdaJet Li v hlavní roli akçní sci-fi.
Reæie: James Wong
Vstupné: 55,- Kç titulky 87 min.

2. - 3. So 17:00 hod.
Ne 15:00 a 17:00 hod.

Atlantida: Tajemná‡í¿e USA2001
Nadno oceánuza nejvêt¿ímdobrodruæstvím
v¿echdob. Animovanÿdobrodruænÿvelko-
film.
Reæie: Gary Trousdale, Kirk Wise
Vstupné: 35,- Kç dabováno 95 min.

3. - 4. Ne, Po 19:30 hod.
Praváblondÿnka USA2001
Letos letí blondÿnky, ale pozor... Romantic-
kástudentská komedie. Dívka bojující proti
povê‡e o modrookÿchblondÿnkách...
Reæie: Robert Luketic
Vstupné: 50,- Kç titulky 97 min.

5. - 6. ùt, St 19:30 hod.
Zpekla USA2001
Pouze legenda p‡eæije. Johny Depp v hlavní
roli legendárního p‡íbêhuJacka Rozparova-
çe. Historickÿthriller... Londÿn 1888a na
scénup‡ichází brutální vrahprostitutek. Sní-
mekse natáçel v Çeskérepublice.
Reæie: brat‡i Hughesovi
Vstupné: 55,- Kç od 18let titulky

7. - 10. Çt, Pá, So, Ne 19:30 hod.
Rokâábla ! Premiéra çeského filmu!
Kdyæ vydræíte mlçet, usly¿íte melodie lidí
kolemsebe. Jarek Nohavica, Karel Plíhal
a Çechomor: Franti¿ek Çernÿ, Karel Holas,
Radek Pobo‡il, Michal Pavlík
NovÿfilmPetra Zelenkyajeho p‡átel.
Vstupné: 60,- Kç 88 min.

11. - 12. Po, ùt 19:30 hod.
Sklenênÿdûm USA2001
I tam, kdeje v¿echnoze skla, se mûæe skrÿ-
vat tajemství. Psychologickÿthriller uzav‡e-
nÿdorodinného prost‡edí.
Reæie: Daniel Sackheim
Vstupné: 52,- Kç titulky 106 min.

13. St Filmovÿklub: 19:30 hod.
Hanaajejí brat‡i SR2001
Poetickátragikomedie. P‡íbêh mladéhostuden-
ta, kterÿ máspoustuproblémûsesebou. Film
s gaytematikou. Kaleidoskop minip‡íbêhû.
Scéná‡ areæie: Vlado Adásek
Vstupné: pro çleny FK30,- Kç
ostatní: 40,- Kç od15let 77 min.

14. Çt 19:30 hod.
Divokévçely ÇR2001
Dámepozelené, svêt námzrûæoví... Nachvíli.
Ho‡ká komedie - p‡íbêh vesnickÿch hrdinû
vautentickémprost‡edí.
Námêt, scéná‡ areæie: BohdanSláma
Vstupné: 55,- Kç od15let 92 min.

15. Pá 19:30 hod.
17. - 21. Ne 15:00 a 19:30 hod.

Po, ùt, St, Çt 19:30 hod.
Pánprstenû- Spoleçenstvo
prstenu USA, Novÿ Zéland 2001
První díl adaptace slavné fantasy trilogie
J. R. R. Tolkiena. Jeho moc ovládne kaædého,
kdo po nêmzatouæí. Jenjedinÿ mu dokáæe
odolat. Spoleçenstvo devíti jej musí zniçit.
Dobrodruænÿ- fantastickÿ- vÿpravnÿfilm.
Reæie: PeterJackson
Vstupné: 65,- Kç titulky 178 min.

16. So 19:30 hod.
Slavnostní uvedení filmuRokâábla
Vystoupení skupiny Çechomor, setkání s Pet-
remZelenkouaprojekcefilmu. Rokâáblaje
filmemo písníchvlidechaotom, æejsou ma-
gické...
Vstupné: 60,- Kç

22. - 24. Pá, So, Ne 19:30 hod.
Zatracení ÇR2001
0Mûæe se to stát i tobê2. Devatenáctiletÿ
Çech byl zatçen v asijskémBandungu pro
pa¿ování drog. Co bude dál? P‡íbêhinspiro-
vanÿskuteçnouudálostí.
Vhlavní roli: Jan Révai
Scéná‡ areæie: DanSvátek
Vstupné: 57,- Kç 100 min.

25. Po 19:30 hod.
P‡ísaha USA2000
Detektiv Jack Nicholson p‡ísahal, æe vraha
dostane. Zakaædoucenu... Thrillerpodlero-
mánu Friedricha Dürenmatta Slib (1957).
Reæie: Sean Penn
Vstupné: 53,- Kç od15let titulky 124 min.

26. - 27. ùt, St 19:30 hod.
Mandolína kapitána
Corelliho USA2001
Podle stejnoj menného bestselleru Louise
de Bernieres. Nicolas Cage a Penélope Cruz
v hlavníchrolích epického p‡íbêhuz Druhé
svêtové války naalbánsko-‡ecké hranici.
Reæie: John Madden
Vstupné: 50,- Kç titulky 131 min.

28. Çt Filmovÿklub: 19:30 hod.
Kapky de¿tê narozpálenÿch
kamenech Francie 1999
Podledivadelní hry R. W. Fassbindera. P‡íbêh
vztahudvou muæû... ùzkost: zesmrti, dospê-
losti, ze svêta povinností azávazkû...
Reæie: Francois Ozon
Vstupné: pro çleny FK30,- Kç
ostatní: 40,- Kç titulky 90 min.

29. - 31. Pá, So, Ne 19:30 hod.
Traffic-Nadvládagangû USA2000
Kriminální drama. Nikdo neprojdeçistÿ. Film
získal pêt Oscarû. Skvêlá diagnoza spoleçen-
ské nemoci... téma drogje zobrazeno s for-
mální vÿjimeçností.
Vhlavní roli: Michael Douglas
Reæie: StevenSoderbergh
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 147 min.

1. - 3. dubnaPo, ùt, St 19:30 hod.
Ne‡íkej ani slovo

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 0602/969 647

1. - 2. Pá, So 20:00 hod.
Jedineçnÿ USA2001
Reæie: James Wong
Vstupné: 55,- Kç titulky 87 min.

2. So 15:00 hod.
Atlantida: Tajemná‡í¿e USA2001
Reæie: Gary Trousdale, Kirk Wise
Vstupné: 35,- Kç dabováno 95 min.

5. - 6. ùt, St 20:00 hod.
Zpekla USA2001
Reæie: brat‡i Hughesovi
Vstupné: 55,- Kç od 18let titulky

7. - 9. Çt, Pá, So 20:00 hod.
Rokâábla ! Premiéra çeského filmu!
NovÿfilmPetra Zelenkyajeho p‡átel.
Vstupné: 60,- Kç 88 min.

12. ùt 20:00 hod.
Sklenênÿdûm USA2001
Reæie: Daniel Sackheim
Vstupné: 52,- Kç titulky 106 min.

13. - 14. St, Çt 20:00 hod.
Divokévçely ÇR2001
Námêt, scéná‡ areæie: BohdanSláma
Vstupné: 55,- Kç od15let 92 min.

15. Pá, 17. - 21. Ne, Po, ùt, St, Çt 20:00hod.
Pánprstenû- Spoleçenstvo
prstenu USA, Novÿ Zéland 2001
Reæie: PeterJackson
Vstupné: 65,- Kç titulky 178 min.

22. - 23. Pá, So 20:00 hod.
Zatracení ÇR2001
Scéná‡ areæie: DanSvátek
Vstupné: 57,- Kç 100 min.

26. - 28. ùt, St, Çt 20:00 hod.
Mandolína kapitána
Corelliho USA2001
Reæie: John Madden
Vstupné: 50,- Kç titulky 131 min.

29. - 30. Pá, So 20:00 hod.
Traffic - Nadvláda
gangû USA2000
Reæie: StevenSoderbergh
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 147 min.

2. - 3. dubnaùt, St 20:00 hod.
Ne‡íkej ani slovo

KINO VESMïR tel.: 531 446
Pokladna otev‡ena kaædÿ den17- 20 hod.
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