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mêsíc dubenzaçnemehezkysviænê. Pátÿm
roçníkemBurzypo‡adû. Vedvoudnechv ma-
ratónudvaceti p‡edstavení sedmnácti diva-
del kapel a kouzelníka máme moænost vidêt
produkce nejrûznêj¿í kvality.
Nicménê smyslemBurzy(jezdí na ni po‡a-
dateléz celérepubliky) je moænost vÿbêru.
Cose mi líbí, to potomnabídnudomat‡eba
jako divadlo pro ¿koly... Avy ostatní - vez-
mête své dêti a p‡ijâte si uæívat do Trámu,
kina, kinokaváryçi Bílého domukouzel di-
vadla:

PROGRAM:
8. dubna 2002

9:00hod. Divadlo Trám
Divadlo Pi¿kot Liberec:

O¢KLIVÉ KÅÇÅTKO
10:00 hod. Kino Vesmír
Hudební divadlo Svitavy:
JOHANNES DOKTORFAUST
11:00 hod. Divadlo Trám
Malé divadélko Praha:
OSTATEÇNÉ
PRINCEZNë MÅNë
12:30 hod. Bílÿdûm
DS Mladáscéna ùstí nad Labem:
CESTAZABOHEMHOR
14:00 hod. Divadlo Trám
Divadlo Nacestê Liberec:
JAK¢EL HONZADOSVëTA

15:00 hod. Kino Vesmír
Agentura Rozmarÿnek Most:
BUDULïNEKMANDELINKA
16:00 hod. Divadlo Trám
DS ùSMëVLudmily Fri¿tenské
OT”ECHPRASÅTKÅCH
17:00 hod. Kino Vesmír
Divadlo Ustaré hereçky:
TYG”ïKPÉåA
18:00 hod. Divadlo Trám
DUHAPolná:
POVïDÅNï
OPEJSKOVI AKOÇIÇCE
20:00 hod. Kinokavárna Galaxie
KOUZLA, ÇÅRYAÆONGLOVÅNï
- Ji‡í Krejçí + MYDVA
XILTLitomy¿l
TOÇKOLOTOÇ SVITAVY

9. dubna 2002
8:00 hod. Divadlo Trám
Rolniçka Liberec:
POHÅDKYPRODÅ¢ENKU
9:00 hod. Kino Vesmír
Barvy, barviçky Brno:
ODVOUTRPASLïCïCH
10:00 hod. Divadlo Trám
DS ùSMëVLudmily Fri¿tenské:
OKOBLïÆKOVI
11:00 hod. Kino Vesmír
Agentura AGNEZ Çeská Lípa:
POVëZ MI, COÇTE¢
12:00 hod. Divadlo Trám
Divadÿlko KUBA, Sdruæení ELÇAPlzeñ:
ÇIN- ÇIN
KRAKONO¢- PÅNHOR
13:00 hod. Kino Vesmír
To divadlo NovÿJiçín:
OTESÅNEK
14:00 hod. Divadlo Trám
Rolniçka Liberec:
HORORVÇESKÉPOHÅDCE

Je¿têjeden Dobrÿden, mêsíc dubenza-
konçímehezkysviænê. PátÿmroçníkemFesti-
valuamatérskÿchpêveckÿchsborû. Odroku
1992- vædy kaædÿsudÿrokzjara- sjíædêjí
se do Svitav pozvané amatérské pêvecké
sboryz Çechi svêta, aby prozpívaly apro-
æilyspoleçnÿvíkendp‡i práci v ateliérech,
nasvÿchkoncertech,jakodiváci, napro-
cházce mêstem... v Bílémdomê, v kostele
N. P. Marie, na námêstí. 400zpêvákûod
nás, z Ruska, Nêmeckaa Polskazvemespo-
leçnê s DaliboremaIuventusemdo Svitav.
P‡ijâte sije poslechnout:
Sbory budoupracovat ve dvouateliérech.
1. ateliér: Iuventus Svitavy, ¢têk Louçná
n. Desnou, MikrochórPraha, Romance ùstí n. L.
2. ateliér: Dalibor Svitavy, Lan¿krounskÿ
smí¿enÿ sbor, Vlastimil Litomy¿l, PS Uni-
verzity H. Králové, Smetana H. Králové
P‡ijedoui hosté ze zahraniçí: Mládeænickÿ
muæskÿsbor Lira Warszava(Polsko), Sborové
studio Alyje paruse Rybinsk(Rusko) a dva
sboryz nêmeckého mêsta Egeln- YoungVoi-
ces a PS Gymnázia Egeln.

PROGRAM:
Pátek26. dubna

20:00 hod. Bílÿdûm
P‡ehlídkasborû 1. ateliéru

Sobota 27. dubna
15:00 hod. Bílÿdûm
P‡ehlídkasborû2. ateliéru
16:00hod. kostel Nav¿tívení Panny Marie
Koncert zahraniçníchsborû
20:00hod. kostel Nav¿tívení Panny Marie
Koncerty 1. a 2. ateliéru
(2. ateliér doprovodí Symfonickÿ orchestr
Univerzity Hradec Králové)

Nedêle 28. dubna
9:30 hod. námêstí Míru(ufontány):
Spoleçné matiné v¿echsborû

Poslední Dobrÿden. Jetohezkÿnápad-
oslavitjarodivadlemazpêvem. Nemyslíte?

Petr Mohr

PSDalibor Svitavy

Divadÿlko KUBA, Sdruæení ELÇAPlzeñ:
zp‡edstavení ÇIN- ÇIN
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Od nepamêti k souçasnosti VIII.Prvnízmínkyozaloæení Svitavjsoutês-
nê spjaty s kolonizaçní çinností premon-
strátského klá¿tera v Litomy¿li.

Premonstrátskÿ‡ádbyl zaloæenreform-
nímknêzemNorbertemz Geneppu (†1134)
a pat‡il pod‡eholi sv. Augustina. Ideálem
novÿch klerikû, jimæ se nêkdy ‡íká nor-
bertini, bylo apo¿tolské pojetí knêæství,
asketickÿæivot v komunitê, fyzickápráce
asluæba Bohu. Papeæ novÿ‡ád potvrdil
vroce 1126 aten se poté zaçal rychle
¿í‡it po evropskÿch zemích. Zásluhou
olomouckého biskupa Jind‡icha Zdíka
a VladislavaII. bylo povolání premonst-
rátû do Çech, kde první klá¿ter byl zalo-
æenvlesíchnavrchuStrahovês p‡íznaç-
nÿmnázvemMons Sion. To se stalo roku
1140a do klá¿terabyli poroce 1142 po-
voláni kanovníci z klá¿terave Steinfeldu
v Porÿní.

Postupnê byly zakládány dal¿í kano-
nie ato çastokrát na místech bÿvalÿch
benediktinskÿch klá¿terû, jejichæ çleno-
vé byli odtudvypuzeni. Kolemroku1150
setakovÿp‡ípadstal i v Litomy¿li a pre-
monstrátskÿ‡ád se zde usídlil v místech
dne¿ního zámkus kostelemsv. Klimenta
(mimochodemtento kostel byl po dlou-
houdobupovaæovánzanejstar¿í kostel na
území Çech). Roku 1150 Jind‡ich Zdík
umírá, ale zanechal po sobê pevnê usta-
venou církevní správu s rychle se roz¿i-
‡ujícímpoçtemklá¿terû. Klá¿tery,jejichæ

zakladateli tedybyli panovník, biskupçi
aristokracie, sestalynositeli první koloni-
zaceai kdyæznaçnouroli p‡ijejichzaklá-
dání sehrávalazboænost, ne nevÿznamné
bylyi politické, hospodá‡skéa pozdêji po-
pulaçní dûvodyzaloæení. Obecnê platilo,
æenovéklá¿teryvlastnilyi pomêrnêrozsáh-
lÿ majetekapokraçovalydálevosídlování
svého okolí vysazovánímosad a budová-
nímkostelû.

Litomy¿l¿tí premonstráti obratnê ko-
lonizovali pomezní hvozd mezi Çechami
a Moravouajejichzásluhoubyl nalevém
b‡ehu‡ekySvitavyvysazenkostel sv. Jiljí
(Aegidikirche). Je pravdêpodobné (niko-
liv v¿akjisté), æe ke kostelu pat‡ila po-
hraniçní osada, kterou pozdêj¿í listiny
nazÿvají Starou Svitavou. Kostel sv. Jiljí
setedystal vesnickÿmkostelemnavyvÿ-
¿eninênadbaæinatouoblastí‡ekySvitavy
a bylo nutné dræavuosídlenÿchpozemkû
listinnê kodifikovat.

To se povedlo aæ koncem XII. století
listinou hlásící se kroku 1167, kde král
VladislavII. (král odroku 1158) daroval
premonstrátskému konventu v Litomy¿li
zboæí a území od místzvanÿchP‡esekaaæ
k‡ece Svitavê. Podle druhu písma lze
s urçitostí ‡íci, æe listinaje dobové fal-
zum(padêlek) ne mlad¿í roku 1200. Pro
tototvrzení svêdçíi tenfakt, æeochranné
a darovací aktyselistinnê nestvrzovaly
astvrzeny muselybÿttehdy, kdyæ ktomu

vedly nêjaké pádné dûvody - zej ména
územní spory. Tatolistinaje tedy nahra-
zenímlistiny,jeæ nebylavydána, aje nej-
star¿ímdoklademo Svitaváchjako vsi.

Zbÿvátedy odpovêdêt na otázku, kde
vlastnê P‡esekaleæela. Termínsámoznaçu-
je místo nazemskéstezce, kdeseznemoæ-
ñoval vstupnep‡ítelenaúzemí. Aprotoæe
naLitomy¿lskutakového místanení, byla
P‡esekalokalizována nêkde v údolí ‡eky
T‡ebûvky v místech, kde leæí ves Zho‡
(mezi Litomy¿lí a Çeskou T‡ebovou). Tomu
bynasvêdçovali smêrdal¿í premonstrát-
ské kolonizace.

Vhistorickéliteratu‡eseobjevujei jiná
moænost lokalizace P‡eseky, ato vjiæním
smêru od Litomy¿le. Aƒje tomujakkoli,
vyplÿváz tohojediné - æe o území Svitav
a nejbliæ¿íhookolí se koncemXII. století
rozho‡el spor mezi litomy¿lskÿmkonven-
temaolomouckÿmbiskupstvím, protoæe
v dnesjiæ nedochovanélistinêkníæete Bed-
‡icha (podruhé vládl vletech 1178- 89)
se pravilo, æe kníæe daroval celé území Svi-
tav olomouckÿm biskupûm. Aodpovêdí
na vznesené nároky Olomouce by mohla
bÿt onalistina VladislavaII.

Zkrátka nejstar¿í zprávy o mêstê çi
vsi Svitaváchjsouzahalenytajemstvím
aop‡edeny mÿty. Nejinaktomuje totiæ
i sezakládacílistinoumêstaSvitavz roku
1256(onatototiæzakládacílistinavesmys-
lutohoto slova není, otermínu mêsto by
se dalos úspêchempochybovat a ostatnê
neníjistÿani rok1256). Problémby moh-
lo bÿt i urçeníjazyka, jímæ mluvili první
osadníci. Jednalo se o Slovanynebo o Ger-
mány? Ajak uæ to bÿvá stojí proti sobê
dvê koncepce - jedna koncepce hovo‡í
o kontinuitê germánského osídlení aje
hájena nêkdej¿ími nêmeckÿmi historio-
grafy a druhá koncepce vychází ze slo-
vanskéhopojmenování Svitava Laçnova,
kterébylopozdêji p‡ejímánodonêmçiny.
Univerzalistickémust‡edovêkutovzása-
dê bylojedno (i kdyæ kulturní asociální
rozdíly mezi jednotlivÿmi etniky byly
souçasníky vnímány astaly se nejednou
jádremkonfliktuatoi nacírkevní pûdê),
aleo ¿est století pozdêji seotázkajazyko-
vé p‡íslu¿nosti stane zásadní politickou
otázkou.

Akoneçnê kostel sv. Jiljí ve Svitavách
alokalizace Staré Svitavyjetaké proble-
matická, protoæe na popisovanémúzemí
neprobêhl æádnÿ archeologickÿ vÿzkum
a patrnêtaké nikdyneprobêhne. Jetêæké
si p‡edstavitjehorománskoupodobupod
nynêj¿í ranê barokní úpravou, ale pûdo-
rys a knêæi¿tê nás odkazují k dobê ro-
mánské. Také patrocinium(zasvêcení)
sv. Jiljíje románskouzáleæitostí.

Kostel sámje tak vÿznamnou památ-
kou, æe ojeho historii budeme pojedná-
vat p‡í¿tê.

Radoslav FikejzKostel sv. Jiljí nasvitavskémh‡bitovê. Foto M. Sychra
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Zaprá¿ené a opra¿ovanéNapadlovás nêkdy, odkudvzal Hradec
nadSvitavousvéj méno? Existovalosnad
p‡ímovevsi nebov nejbliæ¿ímokolí nêja-
ké hradi¿tê, hrádek çi tvrz? Jakkoli je to
podivné, pûvodní pojmenování obceo hrád-
kuvypovídápouze okrajovê. Znêmeckého
názvuGreifendorfsep‡íli¿nedozvíme, vhis-
torickÿch publikacích se o nêjakémtvrzi¿ti
nedoçteme, ale co zûstává, je podez‡ení, æe
kdesi vjiæní çásti setvrz moænánacházela.

Doroku1949uæívalaobec vedle vÿ¿e
zmínênéhooznaçenítaképodobuGrándorf,
poté byl umêle vytvo‡en název Hradec nad
Svitavou. Archeologické nálezynasvêdçu-
jí tomu, æe první osídlení, i kdyæ nemêlo

trvalej¿í charakter,je doloæitelnév neolitu
(asi 6 000let p‡. Kr.). Listinnêjehradec-
káfara s kostelemsv. Kate‡iny doloæena
kroku1270, názevGreifendorf(s variantou
Griffendorf) sepoprvéobjevil vroce1318,
alecobylop‡edtímtodatemjepouhouhis-
torickouspekulací. Zvlá¿tníjetotiæ místní
poj menování jiæní çásti osady - ta nesla
odranêslovanskéhoobdobí názevGratzl,
potaæmoBurghügel neboTurmhügel. Jména
senámdochovalapouzev nêmeckémp‡e-
pisu, alejakz nichjasnêvyplÿvá(aostat-
nêjediné çeské slovo, kteréjsemvtéto
souvislosti vliteratu‡enalezl,jepojmeno-
vání místní æelezniçní trati Hrádek) mohl

stát nêkdev blízkosti æelezniçnítrati v po-
mêrnê kopcovitémterénu hrádek s vêæí.
Toto tvrzení v historii æádné novumv¿ak
nep‡edstavuje, protoæei nêmeçtí historiko-
vé se domnívali, æe hrádek mêl vyloæenê
ochrannÿ charakter aslouæil kzaji¿têní
bezpeçnosti trstenické nebo brnênské ku-
pecké stezky. Dle souçasného stavu bá-
dání víme, æepáte‡ní kupeckéstezkysice
vedlyjinÿmsmêrem, ale místosamobylo
protkáno odboçkami a existence hrádku
je velmi pravdêpodobná. P‡esto existence
hradu v Hradci nad Svitavouzûstávázá-
hadou avy‡e¿it byji snad mohl terénní
aarcheologickÿvÿzkum. Ale procházkado
têchto konçin vzaçínajícímjaru mûæe bÿt
zajímaváat‡ebasi nêjakéstopypo hrádku
naleznete. Radoslav Fikejz

Staleté fotografieVkaædÿch dobáchjsou páchány ne-
pravosti, p‡edkterÿmi se musíspoleçnost
chránit úçinnÿmi prost‡edky ktomuvznik-
lÿmi. Ktomupakslouæí avestarÿchSvita-
váchslouæila policie açetnictvo. Vpamêt-
ní listinê uloæenévevêæistaréradnice se
nachází mimojiné zápis z roku 1876, ve
kterémjeobjasnênvzniksvitavskéhopo-
licejního, tedyçetnickéhosboru. Podlec. k.
na‡ízení z roku 1850 p‡echázejí ozbroje-
né, vycviçené a uniformované WNárodní
gardyXz roku1848, respektivejejichçás-
ti podlevelikosti mêst, dostátníchsluæeb
jako çetnictvo.

Také ve Svitavách byl po roce 1850
utvo‡en çetnickÿ sbor o síle ¿esti muæû
- Gendarmerie Komando, lidovê Wæandá-
‡iX nebo çetníci. Anyní se dostáváme
k na¿í staletéfotografii - lze‡íci, æeje¿tê
o nêcostar¿í- zesklenênédeskynezná-
mého autora z roku 1898, na níæje za-
chycenaprvní çetnickástanice Gendar-
meripost naulici Hältergasse14naproti
staré pekárnê. Nyní ulice Dr. Milady Ho-
rákové, mezi çísly 12 a 14, naproti NO-
PEKu. Tatopûvodní budova, pozdêji byla
p‡estavêna na çinæovní dûm, stála aæ do
roku 1976, kdy byla po dostavbê dal¿ích

bytovÿch domû na Kijevské ulici asano-
vána. Teâuæji p‡ipomíná pouze vzrostlÿ
smrk - snadjako památníktêch prvních
¿esti æandá‡û, stráæcû po‡ádku azákon-
nosti.

Cosestalos Gendarmerie Komandem?
TobylosevznikemÇeskoslovenskérepu-
bliky p‡ej menováno na Çetnickou stani-
ci, kterávroce 1929 p‡esídlila do budo-
vy staré radnice na námêstí jako policie
státní. Zde pak s men¿ími p‡estávkami
byla umístêna (pak uæjako VB) do roku
1978, kdy po vÿstavbê nové budovy na
k‡iæovatce Brno - Olomouc sídlí dodnes
jako Policie Çeskérepubliky, okresní ‡e-
ditelství ve Svitavách.

Milo¿ Vanêk

Pohlednaçást Hradce n. Svitavou, na místo, jemuæse ‡íkalo Gratz. Hradec nadSvitavous kostelemsv. Kate‡iny.

Budovasvitavského çetnictvazroku 1898. Souçasnÿpohledna ulici Dr. Milady Horákové.

dub e n 2002 s t r a na III
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Pozvánka na vÿstavu Vladimíra Komárka
Kdyæjsemsep‡edpatnáctiletyvrátila

po mate‡ské dovolenézpêt do muzeas tím,
æebudu mít nastarosti organizaci vÿstav,
první malí‡, se kterÿmjsemse potkala,
byl Vladimír Komárek. Nepotkalijsme
setehdyosobnê, komunikovalijsmetelefo-
nickya písemnê, p‡estove mnêtotoprvní
setkání vzbudilodojem, æe malí‡ijsouve-
lice milí, hodní ataké vtipnílidé. Çasem
jsemzjistila, æe nevædyto platí, nicménê
Vladimír Komárekse mi takzvanê „zad‡el
podkûæi“. Mámrádajehocitlivéobrázky,
které mají po dlouhálétastále stejnÿru-
kopis, nepodléhají módê, konkrétní dobê,
ani poæadavkûmdivákû. Jenpocitûmasta-
vûmautora. Mámrádajeho kníæky. Pro-
zrazují inteligentního, citlivého vypravêçe,
kterÿumí promluvit o váænÿchi neváænÿch
vêcechsesvÿmçtená‡emjednodu¿e, p‡í-
moça‡e, çesky. Ato není málo. Çetli jste
jeho WPojednání o mé radostné cestê od
kolébkykekrematoriuX, çi WOdpubertyke
klimakteriuX? AcojehoW”eçi s PavlínouX?

Doporuçuji. Známéjsoujehovzpomín-
ky na Jana Zrzavého, Jaroslava Seiferta
(znáte SeifertovubáseñWU malí‡e Vladi-
míra Komárka?X), má mnoho p‡átel mezi
herci azpêváky.

Alevraƒmese k Vladimíru Komárkovi
jako malí‡i. Narodil se v Çechách, ale aæ
do roku 1939æil na Slovensku. Absolvo-
val Vysokou¿koluumêleckoprûmyslovou
v Praze, ale ihned pojejímukonçení se
vrací na Semilsko, kde pracuje v Domê
osvêtyjako‡idiç, metodikaposlézevedou-
cí. A maluje si podle svého. Na volnou
nohuodchází aævesvÿch¿edesáti letech.
P‡esto uæ odroku1958hojnê vystavoval.
Jehoobrazynepotê¿ilypouze náv¿têvní-
ky galerií u nás doma, ale snadve v¿ech
evropskÿchstátechkromê Albánieataké
v USAa Kuvajtu. Pat‡í k nejvÿznamnêj-
¿ímtvûrcûm drobné grafiky a exlibris,
ilustroval kolempadesáti knih. Svÿmi díly

Muzejníçtvrtky
Také poslední dubnovÿ çtvrtek se

sejdemevesvitavskémmuzeas auto-
ryp‡ipravované publikace Vlastivêdy
moravské, podrobnê vênované historii
Svitavskaa Moravskot‡ebovska. Témaje
Vÿvoj Svitavskaa Moravskot‡ebov-
ska od Bílé hory do roku 1848.
Besedovat p‡ijedoudoc. PhDr. Bohu-
mír Smutnÿ a doc. PhDr. Josef Bar-
to¿, CSc., p‡edná¿ka zaçíná ve vÿ-
stavních síních Mêstského muzea
a galerie25. dubna v 17 hodin.

Po‡adySt‡ediska kulturních sluæebInformace ov¿echchystanÿchijiæuskuteçnênÿchpo‡adechSKS, vçetnêfotodokumentace, najdete na www.kultura-svitavy.cz
5. Pá 19:30 hod. Bílÿ dûm
Divadelní abonetní cyklus JARO2002
Otev‡ené manæelství
Hrají: Karel Roden, Jana Krausová, Ma-
rian Roden, Robin Nêmec
Vstupné: 100,- Kç

7. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám
Divadlo Pi¿kot Liberec
O¿klivé káçátko
Trampotysmutného Káçátka, které sou-
dili podle zevnêj¿ku.
Vstupné: 30,- Kç

8. - 9. Po, ùt DivadloTrám, Kino Ves-
mír, Kinokavárna Galaxie, Bílÿ dûm
Celonárodní burza po‡adû

2. Pá 19:30 hod. Bílÿ dûm
Psí vojáci - koncert nastání
Koncert legendární kapely.
Vstupné: 80,- Kç

15. Po19:30hod. KinokavárnaGalaxie
Podlucernous ... R. Fikejzem
Vstupné: 30,- Kç.
Spolupo‡ádá GymnáziumSvitavy

17. St 19:30 hod. Bílÿ dûm
Divadelní abonetní cyklus JARO2002
FantomRealistického divadla
Zdeñka Nejedlého
Divadelní p‡íbêh odehrávající se na pod-
kladê historickÿchfaktû.
Vstupné: 100,- Kç

23. ùt 19:30hod. Ottendorferûvdûm
Jablkoñ
Koncertkapely, kteráumíbÿtrocková, folk-
rocková, alternativní, i mírnê nadæezlá.
Vstupné: 80,- Kç

26. - 28. 4.
Festival amatérskÿchpêveckÿch
sborû

STÅLÉ EXPOZICE
POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK

Z HISTORIE PRAÇEK
SVITAVSKÅZASTAVENï

OSOBNOST
OSKARASCHINDLERA

• • • •
6. 4. - 12. 5.
VLADIMïR KOMÅREK- OBRAZY
Vernisáæ spojenás besedous autoremvso-
botu 6. dubnav 15 hodin

25. 4. v 17 hodin Muzejní çtvrtky
V¥VOJ SVITAVSKA

AMORAVSKOT”EBOVSKA
ODBïLÉ HORYDOROKU1848
P‡edná¿í: doc. PhDr. Bohumír Smutnÿ
a doc. PhDr. Josef Barto¿, CSc.

Otev‡eno:
ùt-Pá 9-17, So 9-13, Ne 13-17

jezastoupenv Národní galerii v Praze, v Ga-
lerii hlavního mêstaPrahy, v Çeskémmuzeu
vÿtvarnÿch umêní v Praze, vregionálních
galeriích v Çeské republice ataké v‡adê
soukromÿchdomácíchi zahraniçníchsbírek.

Acoo svémmalování ‡íkásámautor?
C...Jsou malí‡i velkÿch orchestrû, fanfár
açinelûa malí‡i houslíbezdoprovodû. Já
chtêl bÿtvædyckytímdruhÿm. Umêníjsem
nikdynedêlil nastaréa nové. Jakse reæi-
myst‡ídaly, byljsemnêkdypovaæovánza
nep‡ijatelnêmoderního,jindyzatrapnêkon-
servativního. Vædyckyjsemse snaæil, aby
moje obrazybylyçitelné. Chci malovat kou-
sektichavsouçasnémkultuo¿klivost. Nechci
¿okovat, abych nasebe upozornil. Maluji
bezbranné lidi s citlivou du¿í. Nechci Crvát
vá¿nê na cucky asamé cáryF, jak radí
Hamlet hercûm. Lidská tragedieje bílá,
tichá, stojatájakvodaabezkonce. .... Malu-
ji oltá‡e útêchy. Touhu po smí‡ení. Vono
totiæ není co objevovat. Jen chvíli postát,
neæp‡ijde konec. ... F
Autorsi p‡ijedesvouvÿstavuosobnê

zahájit vsobotu6. dubnav 15 hodin.
Blanka Çuhelová

Vÿstavy(otev‡eno p‡i akcích SKS)
Divadlo Trám
Ji‡í ¢vec, Poliçka: Obrazy
Bílÿ dûm
Premiéra 2001
XII. roçníkfotosoutêæe
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Divadlo PI¢KOTLiberec
O¿klivé Kaçátko
Podle H. Ch. Andersenaupravila M. Hos-
kovcová a M. Pe¿ková
Jevelikost u¿í, poçet pihçi barvapleti na-
tolikdûleæitá, abyv nás vyvolalapohrdání
a agresivitu? Mátosnadnêcospoleçného
s lidskÿmsrdcem? Proçnámvadí, kdyæje
nêkdo WjinÿX neæjsme my?
Opravduzáleæí na barvê pápê‡í?
Opravduvæivotê o nic víc nebêæí?
Kde hledat odpovêâ, moænáse ptáte.
V¿edivémvajíçku anebo vzlatém?
Rozlu¿tit hádanku není taktêæké,
vláskyplnémsrdci ato námvê‡te.
Inscenaceotrampotáchsmutného Kaçát-
ka, kterésoudili podlezevnêj¿ku, vznikla
vrámci III. Dekády OSNboje proti rasis-
muarasové nesná¿enlivosti (1993-2003).

Pozvánkyna po‡adySKS

Psí vojáci
Skupinaexistuje odroku 1979, kdy

byla zaloæena FilipemTopolem, nep‡etr-
æitê dodnes. I kdyæ se Psí vojáci uæ 3. lis-
topadu 1979 p‡edstavili na IX. Praæ-
skÿch jazzovÿch dnech, aæ do poloviny
osmdesátÿchlet pak nemohli vystupovat

jinde neæ na utajovanÿch soukromÿch
akcích. Vedle písñovéhorepertoáruhráli
Psí vojáci i rozsáhlou skladbu Baroko
v Çechách s textemFilipova bratra Já-
chyma Topola. Odroku 1986 koncertuje
skupina ve‡ejnê (zpoçátku pod j ménem
P.V. O.).

Vroce 1989 Psímvojákûmvy¿laprvní
EPdeska. Debutové albumNalej çistého
vína, pokrytçeseobjeviloroku1991, násle-
dovalyLeitmotiv(1991), LiveI. aII. (1993),
Sestra(1994, s textyJáchymaTopola, vy-
branÿmi zjehostejnojmennéhorománu),
Brutálnílyrika(1995), NárodPsíchvojá-
kû(1996, novénahrávkynejúspê¿nêj¿ích
písní), Ho‡ící holubi (1997), My¿i v poli
ajiné p‡íbêhy(1999) ataké dvê kolekce
koncertních záznamû, po‡ízenÿch v druhé
polovinê osmdesátÿchlet - Nechoâsama
dotmy(1996) a Muçivévzpomínky(1997).
Odroku 1994tvo‡í sestavu Psíchvojákû
vedle Filipa Topola a Davida Skályje¿tê
baskytarista Ludêk Horkÿ asaxofonista
Ji‡í Jelínek. Vedle nahrávekse Psími vo-
jáky vydal Filip Topol také sólová alba
Sakramiláçku(1995) a St‡epy(1999).

Národ Psíchvojákûvychází k dvacá-
tému vÿroçí prvního koncertu skupiny.
Jetosoubor 149písñovÿchtextûz reper-
toáru Psích vojákû aze sólovÿch poçinû
Filipa Topola.

Jablkoñ
Pokud mluvíme o sobê, bÿvá obvykle

lep¿í nechat za sebe hovo‡it jiné. Není
moæné nep‡ipomenout çlánek oJablkoni
od Ji‡ího Çerného, kterÿ byl pûvodnê
napsánproletáçek Pragokoncertu, potom
seobjeviljakosleeve-notenaobaludesky
Devátá vlna a po steronásobnémzopako-
vání v nejrûznêj¿íchçláncícharecenzích
stal se klasickÿm.

Jablkoñje:
− setkání GeorgaFriedricha Händelas pra-

çlovêkem;
− pohleddostaréhoæelezá‡ského krámku;
− bizarní pocit praæské ulice, jíæ chodil

dobrÿvoják ¢vejki Franz Kafka;
− akustickétrio mimo v¿echen‡ád;

− duokytar, kterésesmêjí, pochrochtáva-
jí, mlaskají, ‡eæouanêkdynáhlezpívají;

− shlukbicíchnástrojûa perkusí,jejichæ
vyj menováníje surrealistická báseñ:

svazek klíçû
hustilka
mê¿ecs mincemi
noænítamburína
ob‡ílusky

a desítky podobnÿch.
Kytaristé Nêmec aIngo Bellmann(oba

narození 1949) aperkusistaIvan Podobskÿ
(1956) æenoudotajemnÿchzápleteki své
hlasy. Jakobynevê‡ili v dorozumívací moæ-
nosti staletími omletÿchslov, házejí po po-
sluchaçíchv¿echnárodnostízvukovÿmi ¿i-
¿atinamijakoklauni nafukovacími balóny.

Odroku1979seJablkoni da‡í vtáhnout
jazzové, folkové, avantgardní çi jakékoli
jiné publikumdo svêta své hudby. Ato
i bez zpívanÿchrefrénû, st‡elhbitÿchsól,
pouhou silou svÿch chytrÿch a pudovÿch
skladebi naprosto civilní interpretace.
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Jako dítê, poçaté vtomzvlá¿tnímroce
1953, dêsil jsemse vædytzv. masovÿch
písní ajinÿch masovÿch projevû. Vyhÿ-
baljsemsejim. Aæ p‡i¿el poletechden,
kdyjsmesespolus ostatními çlenyStu-
diaJárapoprvé nadechli p‡edpísní WKu-
p‡eduleváX. Krásnápíseñ. Slavná. Veliká
harmonie. Jako slon. Toje taky krásnÿ
zví‡e, ale kdyæ se ¿patnê vychová.

Atakjsemkoneçnêpochopiltenroz-
por, kterÿ mêdêsil. Muzika mûæebÿt dob-
rá nebo ¿patná, ale sama o sobê neumí
¿kodit. Teprve p‡idánímtoho pravého
textudostávákÿæenÿrozmêr. Atehdej-
¿í básníci sejen p‡edhánêli ve volání
po odplatê, rûznÿch mstách, krev je
u nich velice frekventované slovo. Za
co, soudruzi básníci? Atak vjiné dobê
a v sametovêj¿ímkontextu posuâ, vá-
æenÿdiváku, onoho slona. Mûæe bÿt ne-
bezpeçnÿ?

Ivan Hlas

Leto¿ní v po‡adí jiæ 5. roçník Festi-
valu pêveckÿch amatérskÿch pêveckÿch
sborûbude vskutku mezinárodní. Pozvá-
ní p‡ijali na¿i p‡áteléz Nêmecka, Polska
a Ruska.

Nakterésborysetedy mûæemetê¿it?
Mezijiætradiçní úçastníkyna¿ehofesti-
valupat‡í YoungVoices, smí¿enÿkomorní
sborz Egeln.Tentosborsezúçastnilfes-
tivalu ve Svitavách jiæ dvakrát (1998,
2000), vystupoval na mezinárodníchsou-
têæích v Nêmecku a vroce 2000 vydal
vlastní CD,, QuerbeatX. Vleto¿nímroce
se p‡ipravuje na II. Svêtovou olympiá-
du, která se koná v Koreji. Z Egeln p‡i-
jededoSvitavi padesátiçlennÿSmí¿enÿ
sbor Gymnázia. Vÿsledkyjeho prácejsou
dokumentovány na t‡ech CD. Nejvêt¿í
zálibu nachází ve spirituálech a popu-
lárních písních.

Novÿmsboremnafestivaluje mládeæ-
nickÿ muæskÿsbor Liraz Var¿avy. Kjeho

úspêchûmpat‡í st‡íbrná medailezesvê-
tovéolympiádyvrakouskémLinci (2000)
aloñskédvêbronzové medailez festivalu
v Prevezi v ”ecku. Muæské mládeænické
sborypat‡í vesborovémzpívání kjevûm
velmi vzácnÿm, oto víc nás tê¿í, æe prá-
vê ve Svitavách mûæeme usly¿et plnÿ
zvuktohototêlesa, které mávesvémre-
pertoáru více jak ¿edesát duchovních
asvêtskÿchskladeb.

Nejvêt¿ímp‡ekvapenímfestivalu bu-
derozhodnêsborovéstudio Alyjeparusa
z ruského Rybinska. Ovysoké kvalitê dív-
çího sboru svêdçí ocenêní z Nêmecka,
z ‡eckÿchAtén, Velké Britanie, kdeje-
ho koncertní vystoupení vysílalo radio
BBC, a koneçnê st‡íbrná medaile z ra-
kouské olympiády v Linci. Svûj reper-
toár, zahrnující skladby od klasiky po
jazz, p‡edvedl sbor Alyje parusavzemích
témê‡ celé Evropy. K mimo‡ádnémuzá-
æitku pat‡í jejich provedení scénického

folklóru, tedyspojení tradiçní ruské písnê
se soudobou aranæmá a divadelnímzpra-
cováním.

Se v¿emi sbory nás spojují nejenkrás-
né hudební záæitky, alei osobní p‡átelství.

Myslím, æe právê proto mûæe bÿt atmo-
sféra koncertuzahraniçníchsborû, kte-
rÿ se koná vsobotu 27. dubna 2002
v 16: 00hodinv kostele Nav¿tívení Pan-
ny Marie ve Svitavách, zcela neopako-
vatelná. Dovolujeme si pozvat Vás na
nev¿ední duchovní záæitek.

Vêra Bure¿ová
a Pêveckÿ sbor Iuventus Svitavy

Ladislav Smoljak
FantomRealistického divadla
Zdeñka Nejedlého
Autor, reæie, scéna: Ladislav Smoljak
Písnê: Ivan Hlas, Ladislav Smoljak
Hrají azpívají: Ivan Hlas, LadislavSmol-
jak, Doubravka Svobodová, Jan Ka¿par
nebo Marek¢imon, Petr Reidinger, Ven-
dulka Kafková, Martina Musilová, Zuza-
na Krausová

Napoçátkuroku1953sep‡ipravujeslav-
nostní veçerk pêtasedmdesátÿmnarozeni-
nám(18. 2.) profesora Zdeñka Nejedlého,
kdy máponêmbÿt divadlo(pûvodnê¢van-
dovo) p‡ej menováno. Pozoruhodnÿ kon-
texttohotoaktuvyjad‡ujeskuteçnost, æe
dva mêsíce p‡edtímbylo popravenoje-
denáct lidí po procesu s Wprotistátním
centremRudolfa SlánskéhoX. Potud his-
torickáfakta.

Divadelní p‡íbêh se odehrává naje-
vi¿ti, kde soubor nacviçuje programpro
slavnostní veçer. Divák tak postupnê
zhlédnezlomkyjakési sovêtskéhry, kte-
ráuæi názvemWPartabrusiçe LopatêvaX
p‡ipomínáznámou hru Va¿ka Káni.

Vprogramunemohousamoz‡ej mêchy-
bêt ani soudobé masové písnê çeskoslo-
venské çi sovêtské provenience. Kruh
dramatickÿch postavje nevelkÿ: Vedle
starého, ale dobráckého komunisty ve-
doucího souboru Ládi, je tu soudruæka
Vanda, kteroulze nejvÿstiænêji charak-
terizovat slovy Wtypická komunistická
krávaX. StranickousestavudoplñujeJu-
lek, synekz WpokrokovérodinyX, jemuæ
rodiçe dalij méno povyhlá¿enémkomu-
nistickémmuçedníku. Zbylí mládeæníci
jsou víceménê normální - klavíristka

Majka, kytaristaPíâaa hereçka Kamila.
Píâa je ale muæ dvojí tvá‡e. Ponêkud
kverulující, ale uæiteçnÿ çlen divadla,
zároveñp‡ipravuje politickou destrukci
slavnostního programu, lstí protlaçuje na
repertoár divadla své vlastní písnê, jimiæ
se snaæí vpustit do oficiózní hudební
kulturytrochusvêæíhozápadníhovêtru.

Dominantní postavoujeWruskÿp‡ítelX
Sa¿a Dêmidov, jehoæ národnosti sluæební
za‡azení v bezpeçnostníchstrukturáchjsou
nejasnéajenæ mádohlédnout napolitic-
kou spolehlivost p‡ipravovaného programu
i na prûbêhslavnostního veçera samot-
ného. Dêní najevi¿tije pakje¿têru¿eno
obçasnÿmi zásahytajuplnéosoby,jeæ se
podsváprovolání podepisujejakoWFan-
tomdivadla, Pavel ¢vanda ze SemçicX.
P‡íbêhvrcholí slavnostnímveçerem, kde
se nacviçenáçíslaobjeví v plnémlesku
i vzá¿kodnické profanaci divadelního
sabotéra.

PozvánkanaV. roçníkFAPSU
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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

8. po 19:00hod. NadaceJosefa Plívy
P‡edná¿ka ‡editele svitavské
policie Miloslava Brandejse
15. Po 17:00hod. NadaceJosefa Plívy
Zahájenívÿstavy fotografií svitavské-
hoklubuLaurus ajehop‡átel natémaCesty,
cesty, cestiçky...

24. St 15:00hod. NadaceJosefa Plívy
Beseda o moænostechstudia
v zahraniçí proæákyst‡edních¿kol.
Prezentuje: Akademickéinformaçní cent-
rumBrno

kaædéúterÿod19:00hod. NadaceJ. Plívy
B‡i¿ní tance

s vi t avs kÿ k ul t ur ní k al e n dá‡

Dûm dêtía mládeæe 2Paleta3
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

12. Pá 15:00hod. DDM
Pêveckásoutêæ UPorƒáçekW
13. So 15:00 hod.
Dêtská diskotéka
Vstupné 25,- Kç
19. Pá 10:00, pro ¢D13:00 hod.
Malování na chodníku
22. Po nám. Míru
DenZemê na svitavskémnámêstí - di-
vadelní p‡edstavení Kamarádi
27. So 9:00 hod. Vendolí
Okresníkololeteckÿchmodelá‡û
27. So 9:00 hod. DDM
Mistrovství svêta ve h‡e WÇlovêçe ne-
zlobseX startovné 40,- Kç
28., 29. 10:00hod.
Keramické dopoledne
Vstupné: 20,-Kç

dub e n 2002

Asociace Brontosaura
tel. ç. 0604/31 2692
http://sybronto.unas.cz

e-mail: sybront @email.cz
4. Çt 13. 19:00hod. NadaceJ. Plívy
Poslechovÿveçer o Marylin Mansonu
18. Çt 18:30 hod. NadaceJosefa Plívy
46. cestovatelskÿ veçer
Juraj Kováço pobytuacestáchpo Austrálii.
25. Çt 18:30 hod. NadaceJosefa Plívy
47. cestovatelskÿ veçer
Ladislav Horáçek. Zakrásami Bolíviea Peru.
28. Ne
Vÿlet na Flóru Olomouc

ZU¢SVITAVY
tel. 53 43 12

3. a 10. St 17:30hod. sál ZU¢
Æákovskÿhudebníveçer 1. roçníkû
24. St 17:30hod. sál ZU¢
Æákovskÿ hudební veçer
25 Çt 19:00hod. Ottendorferûvdûm
Koncert absolventû

III. Z¢Riegrova ul.
7. St 16:00hod. zahradaIII. Z¢
V. kytarovésetkání utáboráku
Vezmête dêti a p‡íjâte na kohni si opéct
bu‡tíkyzadoprovodutáborovÿchpísniçek.

Kaædé úterÿ 16:00hod.
Cyklooddíl III. Z¢
Pravidelnévyjíæâkynakole dookolí Svitav.

Pozvánka do kina

3. St8:30, 10:30hod. Ottendorferûvdûm
Pohádky Ferdy Mravence
Literárnê hudební po‡ad.
Vstupné: 10,- Kç
Poçet míst je nutno objednat na telefonu
0461/533295- pí Javûrková, Pospí¿ilová.
18. Çt 19:00 hod. Divadlo Trám
DS Vicenaz ùstí nad Orlicí
Ho‡ké ver¿e
Pásmover¿ûrebelaabou‡liváka F. Villona
Vstupné: dobrovolné

JUNÅK
svaz skautû a skautek

IV. Z¢, vchoddo kluboven
z Nerudovyulice

5. Pá 15:00- 18:00
Denotev‡enÿchkluboven
Pro dêti i rodiçe: prohlídka kluboven, pro-
mítánívideíz táborû, vÿstavafotek, kronik;
stavêní stanû, hry, soutêæe.

Babíléto

Ji‡íKare¿
osmdesátiletÿ

Çasje bêæec dlouhÿmkrokemado-
bêhli kJi‡ímuKare¿ovi, kterÿ23. b‡ezna
oslavil vplnésvêæesti krásnéosmdesáté
narozeniny,

Celÿæivot vênoval amatérskému di-
vadlu, stál uzrodusvitavskéhoLidového
divadla, hrály s nímJana Hlaváçková
a Milena Marcilisová, které se pozdêji
vydaly na profesionální dráhu, byl hlav-
nímorganizátoremnárodníchp‡ehlídek
které se ve Svitaváchpo‡ádaly na p‡e-
lomu50. a 60. let, odroku 1972 nanê
navázaly národní p‡ehlídky ruskÿch
asovêtskÿch divadelních her, svitav¿tí
divadelníci byli pravidelnÿmi úçastníky
Jiráskovÿch Hronovûavædysi p‡ivezli
ocenêní, tonejvy¿¿ízahru DeníkAnny
Frankové, kdehlavníroli vytvo‡ilaneopa-
kovatelnÿmzpûsobemNaâaTruhliçko-
vá, úçinkovali i vzahraniçí - pro krajany
ve Vídni, Itálii, Anglii, Bulharsku, Belgii.
Av¿ude byl Ji‡í Kare¿ rejæa, kterÿ niko-
municneodpustil, alekterÿdovedl Lido-
védivadlotémê‡kprofesionální úrovni.

Chtêli bychom mu za krásné chvíle
vsouboru podêkovat a do dal¿íchlet
pakWAƒ Tije¿tê dlouho kÿváæivotaky-
vadlo, toti p‡eje, milÿJi‡í, bÿvaléLido-
vé divadloX.

Zav¿echny Lída Kruæíková
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1. - 3. Po, ùt, St 19:30 hod.
Ne‡íkej anislovo USA2001
...ne‡eknu. Kriminální thriller. Drama psychiat-
ra ajeho pacientky - bezdûvodnê kruté a neko-
munikativní osmnáctileté dívky.
Vhlavní roli: Michael Douglas
Reæie: Gary Fleder
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 112 min.

4. Çt 19:30 hod.
Deník Bridget Jonesové

USA, Francie, GB2001
Nevychovaná. Nekontrolovatelná. Neprovdaná.
Renneé Zellwegerová v hlavní roli romantické
komedie podlerománu Helen Fieldingové.
Reæie: Sharon Maguireová
Vstupné: 50,- Kç titulky 92 min.

5. - 7. Pá, So17:00hod, Ne 15:00a 17:00hod.
P‡í¿erky, s. r. o. USA2001
Walt Disneya Pixar uvádêjí nejnovêj¿í poçítaçem
animovanÿfilmodtvûrcû obou P‡íbêhû hraçek
a Æivotabrouka. Rodinnákomediezesvêtapodi-
vuhodnÿch p‡í¿erek, které se nabíjejí energií
z dêtského noçníhostrachu...
Reæie: Pete Docter
Vstupné: 52,- Kç dabováno 92 min.

5. - 6. Pá, So 19:30 hod.
Babíléto ÇR2001
Smutná komedie podle námêtu Ji‡ího Hubaçe
olidechnasklonkuæivota... Çe¿tí lvi zaherecké
vÿkony: Vlastimil Brodskÿ, Stella Zázvorková,
Stanislav Zindulka.
Çeskÿlevzascéná‡: Ji‡í Hubaç
Reæie: Vladimír Michálek
Vstupné: 50,- Kç 95 min.

7. Ne 19:30 hod.
Deníkprincezny USA2001
Princeznou proti své vûli. Romantická komedie.
Mladázt‡e¿tênádívkase máujmout vládyv ma-
lémevropskémkrálovství...
Reæie: Garry Marshall
Vstupné: 50,- Kç titulky 114 min.

8. - 9. Po, ùt 19:30 hod.
Vanilkovénebe USA2001
Láska. Nenávist. Sny. Æivot. Práce. Hra. P‡átel-
ství. Sex. Milostné dramalehkomyslnéhoboháçe
na pomezí reality afikce... Vhlavních rolích:
TomCruise a Penélope Cruzová
Scéná‡ areæie: Cameron Crowe
Vstupné: 55,- Kçod15lettitulky 134 min.

10. St Filmovÿklub: 19:30 hod.
Sbohem, mûj sladkÿ domove

Francie, ¢vÿcarsko, Itálie 1999
Poetická komedie. Nejrûznêj¿í epizodyze æivota
nêkolika postav, je vytvá‡ejí pevnou strukturu dí-
la. Nostalgie, bizarnost, neodvolatelnost lidskÿch
osudû...
Scéná‡ areæie: OtarIoselian
Vstupné: pro çleny FK: 30,- Kç
ostatní: 40,- Kç od15let titulky 117 min.

11. Çt 19:30 hod.
TrainingDay USA2001
P‡ekroçení hranice se tvrdê trestá. Apro poldy
to platí dvojnásob. Kriminální drama. Denzel
Washingtonv hlavní roli.
Reæie: Antoine Fuqua
Vstupné: 55,- Kç titulky 120 min.

12. - 14. Pá19:30hod, So, Ne 17:00 hod.
Hrabê MonteCristo USA2002
Nejnovêj¿í zpracování slavného románu fran-
couzského spisovatele Alexandra Dumase.
Vhlavní roli: JimCaviezel
Vstupné: 55,- Kç titulky 131 min.

13. - 14. So, Ne 19:30 hod.
Miluji tê kseærání

Francie, SRN, Japonsko 2001
Láska prochází æaludkemanêkdy mûæe i bolet.
Erotickÿhoror. Dramalidí, kte‡í pro své sexuál-
ní ukojení pot‡ebují pojídat partnerovo maso...
Reæie: Claire Denisová
Vstupné: 55,- Kç od18let titulky 102 min.

15. - 17. Po, ùt, St 19:30 hod.
Çernÿjest‡ábsest‡elen USA2002
¢li do mírové operace, çekaloje krvavé peklo. P‡í-
bêhhrdinû, kte‡í nep‡i¿li vças. ”íjen1999, Somál-
skozmítané obçanskouválkou... Váleçné drama.
Reæie: Ridley Scott
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 131 min.

18. - 21. Çt, Pá 19:30 hod.
So, Ne 14:00, 17:00 a 20:00 hod.
Harry Potter a Kámen mudrcû

USA, GB2001
P‡ipravtese nakouzla! Adaptace mimo‡ádnêpo-
pulární knihybritské autorkyJoanne Rowlingové.
Harry, Ron, Hermiona, Hagrid, Brumbál, Filch,
Draco Malfoyav¿ichni ostatní vstupují nascénu
v pohádkovémp‡íbêhu olásce, která vítêzí nad
zlemvçarodêjnické ¿kole v Bradavicích!!!
Reæie: Chris Columbus
Vstupné: 65,- Kç dabováno 153 min.

22. - 23. 19:30 hod.
Bratrstvo vlkû- Honna bestii

Francie 2001
Láska aodvaha vstrhujícímsouboji s temnÿmi
silami st‡edovêku. Historickÿ dobrodruænÿ ro-
mantickÿi stra¿idelnÿfilmz 18. století
Reæie: Crisrophe Gans
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 143 min.

24. St Filmovÿklub: 19:30 hod.
Luæinova obrana

GB, Francie, Itálie, Maâarsko 2000
P‡íbêh¿achového velmistra ajeho æivotní vÿhry
a prohry. Milostnÿ p‡íbêh podle románu Vladi-
míra Nabokova. Vhlavní roli: John Turturro
Reæie: Marleen Gorrisová
Vstupné: pro çleny FK: 30,- Kç
ostatní: 40,- Kç titulky 109 min.

25. - 27. Çt, Pá, So 19:30 hod.
Láscenastopê USA2001
Kdyæ máosudsmysl pro humor. Romantickÿko-
medie avzpomínkanasetkání p‡edlety...
Reæie: Peter Chelsom
Vstupné: 50,- Kç titulky 90 min.

28. - 29. Ne, Po 19:30 hod.
Banditi USA2001
Kamzákonnemûæe, nastrçí æenskou. Kriminální
komedie o nejúspê¿nêj¿ích bankovníchlupiçích
v americké historii. Vhlavní roli: Bruce Willis
Reæie: Barry Levinson
Vstupné: 59,- Kç titulky 124 min.

30. - 1. kvêtnaùt, St 19:30 hod.
Takovázvlá¿tnírodinka USA2002
Gene Hackmanjakonezdárnÿotec, kterÿsetou-
æí vrátit zpêt ke svérodinê. Komedie.
Reæie: Wes Anderson
Vstupné: 55,- Kç titulky 109 min.

2. kvêtnaÇt 19:30 hod.
Moulin Rouge

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 0602/969 647

2. - 3. ùt, St 20:00 hod.
Ne‡íkej anislovo USA2001
Reæie: Gary Fleder
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 112 min.

4. Çt 20:00 hod.
Deník Bridget Jonesové

USA, Francie, GB2001
Reæie: Sharon Maguireová
Vstupné: 50,- Kç titulky 92 min.

5. - 6. Pá, So 20:00 hod.
Babíléto ÇR2001
Reæie. Vladimír Michálek
Vstupné: 50,- Kç 95 min.

6. So 15:00 hod.
P‡í¿erky, s. r. o. USA2001
Reæie: Pete Docter
Vstupné: 52,- Kç dabováno 92 min.

9. ùt 20:00 hod.
Vanilkovénebe USA2001
Scéná‡ areæie: Cameron Crowe
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 134 min.

10. - 11. St, Çt 20:00 hod.
TrainingDay USA2001
Reæie: Antoine Fuqua
Vstupné: 55,- Kçtitulky 120 min.

12. Pá 20:00 hod.
Hrabê Monte Cristo USA2002
Vstupné: 55,- Kç titulky 131 min.

13. So 20:00 hod.
Miluji tê kseærání

Francie, SRN, Japonsko 2001
Reæie: Claire Denisová
Vstupné: 55,- Kç od18let titulky 102 min.

16. - 17. ùt, St 20:00 hod.
Çernÿjest‡ábsest‡elen USA2002
Reæie: Ridley Scott
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 131 min.

18. - 21. Çt, Pá 20:00 hod.
So, Ne 19:30 hod.

Harry Potter a Kámen mudrcû
USA, GB2001

Reæie: Chris Columbus
Vstupné: 65,- Kç dabováno 153 min.

23. - 24. ùt, St 20:00 hod.
Bratrstvo vlkû- Honna bestii

Francie 2001
Reæie: Crisrophe Gans
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 143 min.

25. - 27. Çt, Pá, So 20:00 hod.
Láscenastopê USA2001
Reæie: Peter Chelsom
Vstupné: 50,- Kç titulky 90 min.

30. 4. - 1. kvêtnaùt, St 20:00 hod.
Takovázvlá¿tnírodinka USA2002
Reæie: Wes Anderson
Vstupné: 55,- Kç titulky 109 min.

2. kvêtnaÇt 20:00 hod.
Moulin Rouge

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