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Dobrÿ den,

mêsíc dubenzaçneme hezkysviænê. Pátÿm
roçníkemBurzy po‡adû. Ve dvou dnechv maratónu dvaceti p‡edstavení sedmnácti divadel kapel a kouzelníka máme moænost vidêt
produkce nejrûznêj¿í kvality.

Nic ménê s myslem Burzy (jezdí na ni po‡adatelé z celé republiky) je moænost vÿbêru.
Co se mi líbí, to potomnabídnu domat‡eba
jako divadlo pro ¿koly... Avy ostatní - vezmête své dêti a p‡ijâte si uæívat do Trámu,
kina, kinokaváry çi Bílého domu kouzel divadla:

15: 00 hod. Kino Ves mír
Agentura Roz marÿnek Most:

BUDULïNEK MANDELINKA
16: 00 hod. Divadlo Trám
DS ùSMëV Ludmily Fri¿tenské

O T”ECH PRASÅTKÅCH
17: 00 hod. Kino Ves mír
Divadlo Ustaré hereçky:

TYG”ï K PÉåA

18: 00 hod. Divadlo Trám
DUHA Polná:

POVïDÅNï

O PEJSKOVI A KOÇIÇCE
20: 00 hod. Kinokavárna Galaxie

KOUZLA, ÇÅRY AÆONGLOVÅNï
- Ji‡í Krejçí + MY DVA
XILT Litomy¿l

TOÇKOLOTOÇ SVITAVY

Divadÿlko KUBA, Sdruæení ELÇA Plzeñ:
z p‡edstavení ÇIN- ÇIN

PROGRAM:

8. dubna 2002
9: 00 hod. Divadlo Trám
Divadlo Pi¿kot Liberec:

O¢KLIVÉ KÅÇÅTKO
Kino Ves mír

10: 00 hod.
Hudební divadlo Svitavy:

JOHANNES DOKTOR FAUST
11: 00 hod. Divadlo Trám
Malé divadélko Praha:

9. dubna 2002
8: 00 hod. Divadlo Trám
Rolniçka Liberec:

POHÅDKY PRO DÅ¢ENKU
9: 00 hod. Kino Ves mír
Barvy, barviçky Brno:

O DVOU TRPASLïCïCH
10: 00 hod. Divadlo Trám
DS ùSMëV Ludmily Fri¿tenské:

O KOBLïÆKOVI

11: 00 hod. Kino Ves mír
Agentura AGNEZ Çeská Lípa:

POVëZ MI, CO ÇTE¢
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Je¿têjeden Dobrÿ den, mêsíc dubenzakonçí me hezkysviænê. PátÿmroçníkemFestivalu amatérskÿch pêveckÿch sborû. Od roku
1992 - vædy kaædÿ sudÿ rok zjara - sjíædêjí
se do Svitav pozvané amatérské pêvecké
sbory z Çech i svêta, aby prozpívaly a proæily spoleçnÿ víkend p‡i práci v ateliérech,
na svÿch koncertech, j ako diváci, na procházce mêste m... v Bílé mdomê, v kostele
N. P
. Marie, na námêstí. 400 zpêvákû od
nás, z Ruska, Nêmecka a Polska zveme spoleçnê s Daliborema Iuventusemdo Svitav.
P‡ijâte si je poslechnout:
Sbory budou pracovat ve dvou ateliérech.
1. ateliér: Iuventus Svitavy, ¢têk Louçná
n. Desnou, Mikrochór Praha, Romance ùstí n. L.
2. ateliér: Dalibor Svitavy, Lan¿krounskÿ
s mí¿enÿ sbor, Vlasti mil Litomy¿l, PS Univerzity H. Králové, Smetana H. Králové
P‡ijedoui hosté ze zahraniçí: Mládeænickÿ
muæskÿsbor Lira W
arszava(Polsko), Sborové
studio Alyje paruse Rybinsk ( Rusko) a dva
sboryz nêmeckého mêsta Egeln- Young Voices a PS Gymnázia Egeln.

PROGRAM:

Pátek 26. dubna
20: 00 hod. Bílÿ dûm

P‡ehlídka sborû 1. ateliéru
Sobota 27. dubna
15: 00 hod. Bílÿ dûm

P‡ehlídka sborû 2. ateliéru

16: 00hod. kostel Nav¿tívení Panny Marie

Koncert zahraniçních sborû

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 (u fontány):

Spoleçné matiné v¿ech sborû

12: 00 hod. Divadlo Trám
Divadÿlko KUBA, Sdruæení ELÇA Plzeñ:

O STATEÇNÉ
PRINCEZNë MÅNë

ÇIN- ÇIN
KRAKONO¢ - PÅN HOR

12: 30 hod. Bílÿ dûm
DS Mladá scéna ùstí nad Labem:

13: 00 hod. Kino Ves mír
To divadlo Novÿ Jiçín:

CESTA ZA BOHEM HOR

OTESÅNEK

14: 00 hod. Divadlo Trám
Divadlo Na cestê Liberec:

14: 00 hod. Divadlo Trám
Rolniçka Liberec:

JAK¢EL HONZA DO SVëTA

U

K A L E N

HOROR V ÇESKÉ POHÅDCE

PS Dalibor Svitavy

Poslední Dobrÿ den. Jeto hezkÿ nápadoslavitjaro divadlema zpêvem. Nemyslíte?

Petr Mohr

s t r a n a II

Od nepamêti k souçasnosti VIII.
První z mínky o zaloæení Svitavjsoutês-

nê spjaty s kolonizaçní çinností pre mon-

zakladateli tedy byli panovník, biskup çi

aristokracie, se staly nositeli první koloni-

strátského klá¿tera v Litomy¿li.

zace ai kdyæ znaçnouroli p‡ijejichzaklá-

ní m knêzem Norbertemz Geneppu (†1134)

bylyi politické, hospodá‡ské a pozdêji po-

Premonstrátskÿ‡ád byl zaloæenreform-

a pat‡il pod‡eholi sv. Augustina. Ideále m
novÿch klerikû, ji mæ se nêkdy ‡íká nor-

a Vladislava II. bylo povolání pre monst-

rátû do Çech, kde první klá¿ter byl zalo-

svého okolí vysazování m osad a budováLitomy¿l¿tí pre monstráti obratnê ko-

lonizovali pomezní hvozd mezi Çechami

a Moravou ajejichzásluhou byl nalevé m

ñoval vstup nep‡ítele na úze mí. A protoæe

P‡eseka lokalizována nêkde v údolí ‡eky

T‡ebûvky v místech, kde leæí ves Zho‡

( mezi Litomy¿lí a Çeskou T‡ebovou). Tomu
by nasvêdçoval i s mêr dal¿í pre monstrát-

ské kolonizace.

V historickéliteratu‡e se objevujei jiná

moænost lokalizace P‡eseky, ato vjiæní m

b‡ehu‡eky Svitavy vysazen kostel sv. Jiljí

s mêru od Litomy¿le. Aƒ je tomu jakkoli,

hraniçní osada, kterou pozdêj¿í listiny

rozho‡el spor mezi litomy¿lskÿmkonven-

æen v lesích na vrchu Strahovê s p‡íznaç-

(Aegidikirche). Je pravdêpodobné (nikoliv v¿akjisté), æe ke kostelu pat‡ila po-

voláni kanovníci z klá¿tera ve Steinfeldu

se tedy stal vesnickÿmkostele mna vyvÿ-

nÿm názve m M
ons Sion. To se stalo roku
1140 a do klá¿tera byli po roce 1142 po-

Zbÿvá tedy odpovêdêt na otázku, kde

vlastnê P‡esekaleæela. Termín sámoznaçu-

na Litomy¿lskutakového místa není, byla

æe nové klá¿tery vlastnilyi pomêrnê rozsáh-

ní mkostelû.

olomouckého biskupa Jind‡icha Zdíka

star¿í mdoklade mo Svitaváchjako vsi.

pulaçní dûvody zaloæení. Obecnê platilo,

a sluæba Bohu. Papeæ novÿ ‡ád potvrdil

¿í‡it po evropskÿch ze mích. Zásluhou

úze mní spory. Tato listinaje tedy nahra-

zení mlistiny, jeæ nebyla vydána, aje nej-

je místo na zemské stezce, kde se znemoæ-

lÿ majetek a pokraçovaly dále v osídlování

v roce 1126 a ten se poté zaçal rychle

vedly nêjaké pádné dûvody - zej ména

dání sehrávala zboænost, ne nevÿznamné

bertini, bylo apo¿tolské pojetí knêæství,

asketickÿæivot v komunitê, fyzická práce
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vyplÿvá z tohojediné - æe o úze mí Svitav
a nej bliæ¿ího okolí se konce m XII. století

nazÿvají Starou Svitavou. Kostel sv. Jiljí

te m a olomouckÿm biskupství m, protoæe

¿eninê nad baæinatou oblastí ‡eky Svitavy

‡icha (podruhé vládl v letech 1178 - 89)

nie a to çastokrát na místech bÿvalÿch

listinnê kodifikovat.

tav olomouckÿm biskupûm. Aodpovêdí

vé byli odtud vypuzeni. Kole mroku 1150

listinou hlásící se k roku 1167, kde král

bÿt ona listina Vladislava II.

monstrátskÿ ‡ád se zde usídlil v místech

pre monstrátské mu konventu v Litomy¿li

vsi Svitaváchjsou zahaleny taje mství m

k ‡ece Svitavê. Podle druhu pís ma lze

i sezakládacílistinou mêsta Svitav z roku

zum(padêlek) ne mlad¿í roku 1200. Pro

v Porÿní.

Postupnê byly zakládány dal¿í kano-

benediktinskÿch klá¿terû, jejichæ çleno-

se takovÿ p‡ípad stal i v Litomy¿li a pre-

dne¿ního zámku s kostele msv. Kli menta

( mi mochode mtento kostel byl po dlou-

hou dobu povaæovánza nejstar¿í kostel na

a bylo nutné dræavu osídlenÿch poze mkû
To se povedlo aæ konce m XII. století

Vladislav II. (král od roku 1158) daroval

zboæí a úze mí od míst zvanÿch P‡eseka aæ
s urçitostí ‡íci, æe listina je dobové fal-

v dnesjiæ nedochovanélistinê kníæete Bed-

se pravilo, æe kníæe daroval celé území Svi-

na vznesené nároky Olomouce by mohla
Zkrátka nejstar¿í zprávy o mêstê çi

a op‡edeny mÿty. Nejinak tomuje totiæ
1256(onatototiæ zakládacílistinave s mys-

umírá, ale zanechal po sobê pevnê usta-

tototvrzení svêdçí i tenfakt, æe ochranné

lu tohoto slova není, o termínu mêsto by
se dalo s úspêche mpochybovat a ostatnê

‡ující mpoçte mklá¿terû. Klá¿tery, jejichæ

a stvrzeny musely bÿt tehdy, kdyæ k tomu

lo bÿt i urçení jazyka, jí mæ mluvili první

úze mí Çech). Roku 1150 Jind‡ich Zdík
venou církevní správu s rychle se roz¿i-

a darovací akty se listinnê nestvrzovaly

neníjistÿani rok 1256). Problé mby moh-

osadníci. Jednalo se o Slovany nebo o Ger-

mány? Ajak uæ to bÿvá stojí proti sobê

dvê koncepce - jedna koncepce hovo‡í

o kontinuitê germánského osídlení aje
hájena nêkdej¿í mi nê meckÿmi historio-

grafy a druhá koncepce vychází ze slovanského poj menování Svitav a Laçnova,
které bylo pozdêji p‡ejí máno do nê mçiny.

Univerzalistické mu st‡edovêkuto v zása-

dê bylo jedno (i kdyæ kulturní a sociální

rozdíly mezi jednotlivÿmi etniky byly

souçasníky vní mány a staly se nejednou

jádre mkonfliktu a toi na církevní pûdê),

ale o ¿est století pozdêji se otázkajazyko-

vé p‡íslu¿nosti stane zásadní politickou
otázkou.

A koneçnê kostel sv. Jiljí ve Svitavách

a lokalizace Staré Svitavyje také proble-

matická, protoæe na popisované m úze mí

neprobêhl æádnÿ archeologickÿ vÿzkum

a patrnêtaké nikdy neprobêhne. Jetêæké

si p‡edstavitjeho románskou podobu pod
nynêj¿í ranê barokní úpravou, ale pûdo-

rys a knêæi¿tê nás odkazují k dobê románské. Také patrocinium(zasvêcení)

sv. Jiljí je románskou záleæitostí.

Kostel sámje tak vÿznamnou památ-

kou, æe ojeho historii bude me pojedná-

Kostel sv. Jiljí na svitavském h‡bitovê.

F
oto M
. Sychra

vat p‡í¿tê.

Radoslav Fikejz

dube n 2002

Zaprá¿ené a opra¿ované
Napadlo vás nêkdy, odkud vzal Hradec
nad Svitavou svéj méno? Existovalo snad
p‡í mo ve vsi nebo v nej bliæ¿í mokolí nêjaké hradi¿tê, hrádek çi tvrz? Jakkoli je to
podivné, pûvodní poj menování obce o hrádku vypovídá pouze okrajovê. Z nêmeckého
názvu Greifendorfse p‡íli¿ nedozví me, v historickÿch publikacích se o nêjakémtvrzi¿ti
nedoçteme, ale co zûstává, je podez‡ení, æe
kdesi vjiæní çásti setvrz moæná nacházela.
Do roku 1949 uæívala obec vedle vÿ¿e
z mínêného oznaçenítaké podobu Grándorf
,
poté byl umêle vytvo‡en název Hradec nad
Svitavou. Archeologické nálezy nasvêdçují tomu, æe první osídlení, i kdyæ ne mêlo

trvalej¿í charakter, je doloæitelné v neolitu
(asi 6 000let p‡. Kr.). Listinnêje hradecká fara s kostele msv. Kate‡iny doloæena
k roku 1270, název Greif
endorf(s variantou
Grif
f
endorf
) se poprvé objevil v roce 1318,
ale co bylo p‡edtí mto datemje pouhou historickou spekulací. Zvlá¿tní je totiæ místní
poj menování jiæní çásti osady - ta nesla
odranê slovanského období název Gratzl,
potaæ mo Burghügel nebo Turmhügel. Jména
se námdochovala pouze v nêmeckémp‡episu, alejakz nichjasnê vyplÿvá(a ostatnê jediné çeské slovo, které jse m v této
souvislosti vliteratu‡e nalezl, je poj menování místní æelezniçní trati Hrádek) mohl

Pohled na çást Hradce n. Svitavou, na místo, jemuæse ‡íkalo Gratz.

Budova svitavského çetnictva z roku 1898.

stát nêkde v blízkosti æelezniçnítrati v pomêrnê kopcovité mterénu hrádek s vêæí.
Toto tvrzení v historii æádné novumv¿ak
nep‡edstavuje, protoæei nêmeçtí historikové se domnívali, æe hrádek mêl vyloæenê
ochrannÿ charakter a slouæil k zaji¿têní
bezpeçnosti trstenické nebo brnênské kupecké stezky. Dle souçasného stavu bádání ví me, æe páte‡ní kupecké stezkysice
vedlyjinÿms mêre m, ale místo samo bylo
protkáno odboçkami a existence hrádku
je vel mi pravdêpodobná. P‡esto existence
hradu v Hradci nad Svitavou zûstává záhadou a vy‡e¿it by ji snad mohl terénní
a archeologickÿ vÿzkum. Ale procházka do
têchto konçin v zaçínající mjaru mûæe bÿt
zají mavá at‡ebas i nêjaké stopy po hrádku
naleznete.
Radoslav Fikejz

Hradec nad Svitavou s kostele msv. Kate‡iny
.

Staleté fotografie

V kaædÿch dobáchjsou páchány nepravosti, p‡ed kterÿmi se musí spoleçnost
chránit úçinnÿmi prost‡edky k tomu vzniklÿmi. Ktomu pak slouæí a ve starÿch Svitavách slouæila policie a çetnictvo. V pamêtní listinê uloæené ve vêæi staré radnice se
nachází mi mojiné zápis z roku 1876, ve
které mje objasnên vznik svitavského policejního, tedy çetnického sboru. Podle c. k.
na‡ízení z roku 1850 p‡echázejí ozbrojené, vycviçené a uniformované WNárodní
gardyX z roku 1848, respektivejejich çásti podle velikosti mêst, do státníchsluæeb
jako çetnictvo.

s t r a n a III
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Také ve Svitavách byl po roce 1850
utvo‡en çetnickÿ sbor o síle ¿esti muæû
- Gendarmerie Komando, lidovê Wæandá‡iX nebo çetníci. A nyní se dostáváme
k na¿í staleté fotografii - lze ‡íci, æeje¿tê
o nêco star¿í - ze sklenêné desky neznámého autora z roku 1898, na níæ je zachycena první çetnická stanice Gendarmeripost na ulici Hältergasse 14 naproti
staré pekárnê. Nyní ulice Dr. Milady Horákové, mezi çísly 12 a 14, naproti NOPEKu. Tato pûvodní budova, pozdêji byla
p‡estavêna na çinæovní dûm, stála aæ do
roku 1976, kdy byla po dostavbê dal¿ích

bytovÿch domû na Kijevské ulici asanována. Teâ uæ ji p‡ipomíná pouze vzrostlÿ
s mrk - snadjako památník têch prvních
¿esti æandá‡û, stráæcû po‡ádku a zákonnosti.
Co se stalo s Gendarmerie Komande m?
To bylo se vznike mÇeskoslovenské republiky p‡ej menováno na Çetnickou stanici, která v roce 1929 p‡esídlila do budovy staré radnice na námêstí jako policie
státní. Zde pak s men¿í mi p‡estávkami
byla umístêna (pak uæ jako VB) do roku
1978, kdy po vÿstavbê nové budovy na
k‡iæovatce Brno - Olomouc sídlí dodnes
jako Policie Çeské republiky, okresní ‡editelství ve Svitavách.

Souçasnÿpohled na ulici Dr. M
ilady Horákové.

M
ilo¿ Vanêk

st rana I V

Pozvánka
na vÿstavu Vladimíra Komárka
Kdyæjse mse p‡ed patnácti lety vrátila
po mate‡ské dovolené zpêt do muzea s tí m,
æe budu mít na starosti organizaci vÿstav,
první malí‡, se kterÿmjse m se potkala,
byl Vladi m
ír Ko márek. Nepotkali js me
setehdy osobnê, komunikovali js metelefonicky a píse mnê, p‡esto ve mnêtoto první
setkání vzbudilo doje m, æe malí‡ijsou velice milí, hodní a také vtipní lidé. Çase m
jse mzjistila, æe ne vædyto platí, nic ménê
Vladi mír Komárek se mi takzvanê „zad‡el
pod kûæi“. Mámrádajeho citlivé obrázky,
které mají po dlouháléta stále stej nÿ rukopis, nepodléhají módê, konkrétní dobê,
ani poæadavkûmdivákû. Jen pocitûma stavûm autora. Mámrádajeho kníæky. Prozrazují inteligentního, citlivého vypravêçe,
kterÿ umí promluvit o váænÿchi neváænÿch
vêcechse svÿmçtená‡e mjednodu¿e, p‡ímoça‡e, çesky. Ato není málo. Çetli jste
jeho WPojednání o mé radostné cestê od
kolébky ke kre matoriuX, çi WOd puberty ke
kli makteriuX? Acojeho W”eçi s PavlínouX?
Doporuçuji. Známéjsoujeho vzpomínky na Jana Zrzavého, Jaroslava Seiferta
(znáte Seifertovu báseñ WU malí‡e Vladimíra Komárka?X), má mnoho p‡átel mezi
herci a zpêváky.
Ale vraƒme se k Vladi míru Komárkovi
jako malí‡i. Narodil se v Çechách, ale aæ
do roku 1939 æil na Slovensku. Absolvoval Vysokou¿kolu umêlecko prûmyslovou
v Praze, ale ihned po její m ukonçení se
vrací na Se milsko, kde pracuje v Do mê
osvêtyjako‡idiç, metodik a posléze vedoucí. A maluje si podle svého. Na volnou
nohu odchází aæ ve svÿch¿edesáti letech.
P‡esto uæ od roku 1958 hoj nê vystavoval.
Jeho obrazy nepotê¿ily pouze náv¿têvníky galerií u nás doma, ale snad ve v¿ech
evropskÿchstátech kromê Albánie a také
v USA a Kuvajtu. Pat‡í k nejvÿznamnêj¿í m tvûrcûm drobné grafiky a exlibris,
ilustroval kolempadesáti knih. Svÿmi díly
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Muzejní
çtvrtky
Také poslední dubnovÿ çtvrtek se

sej de me ve svitavské m muzeas autory p‡ipravované publikace Vlastivêdy
moravské, podrobnê vênované historii
Svitavska a Moravskot‡ebovska. Témaje
Vÿvoj Svitavska a Moravskot‡ebov-

ska od Bílé hory do roku 1 848.
Besedovat p‡ijedou doc. PhDr. Bohumír Smutnÿ a doc. PhDr. Josef Bar-

to¿, CSc., p‡edná¿ka zaçíná ve vÿstavních síních Mêstského muzea
a galerie 25. dubna v 1 7 hodin.

jezastoupenv Národní galerii v Praze, v Galerii hlavního mêsta Prahy, v Çeském muzeu
vÿtvarnÿch umêní v Praze, v regionálních
galeriích v Çeské republice ataké v ‡adê
soukromÿchdomácíchi zahraniçníchsbírek.
Aco o své m malování ‡íká sámautor?

C... Jsou malí‡i velkÿch orchestrû, fanfár
a çinelû a malí‡i houslí bez doprovodû. Já
chtêl bÿt vædyckytímdruhÿm. Umêníjse m
nikdy nedêlil nastaré a nové. Jak se reæimyst‡ídaly
, byl jse m nêkdypovaæován za
nep‡ijatelnê moderního, jindyzatrapnêkonservativního. Vædyckyjse mse snaæil, aby
moje obrazy bylyçitelné. Chci malovat kousektichav souçasnémkultuo¿klivost. Nechci
¿okovat, abych na sebe upozornil. Maluji
bezbranné lidi s citlivou du¿í. Nechci Crvát
vá¿nê na cucky a samé cáryF, jak radí
Hamlet hercûm. Lidská tragedie je bílá,
tichá, stojatájakvoda a bezkonce. .... Maluji oltá‡e útêchy
. T
ouhu po s mí‡ení. V
ono
totiæ není co objevovat. Jen chvíli postát,
neæp‡ijde konec. ... F
Autorsi p‡ijedesvouvÿstavuosobnê
zahájit v sobotu 6. dubna v 15 hodin.
Blanka Çuhelová

STÅLÉ EXPOZICE

POHLED DO MUZEJNïCH SBïREK
Z HISTORIE PRAÇEK

SVITAVSKÅ ZASTAVENï
OSOBNOST

OSKARA SCHI NDLERA

6. 4. - 12. 5.

• • • •

VLADI MïR KOMÅREK- OBRAZY
Vernisáæ spojená s besedou s autoremv so-

botu 6. dubna v 15 hodin

25. 4. v 17 hodin Muzejní çtvrtky

V¥VOJ SVITAVSKA

A MORAVSKOT”EBOVSKA

OD BïLÉ HORY DO ROKU 1 848
P‡edná¿í: doc. PhDr. Bohumír Smutnÿ

a doc. PhDr. Josef Barto¿, CSc.
Otev‡eno:

ùt- Pá 9- 1 7, So 9- 13, Ne 13- 1 7

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

5. Pá 1 9: 30 hod. Bílÿ dûm
Divadelní abonetní cyklus JARO 2002

Otev‡ené manæelství

2. Pá 1 9: 30 hod. Bílÿ dûm

Psí vojáci

- koncert na stání

Koncert legendární kapely.

Hrají: Karel Roden, Jana Krausová, Ma-

Vstupné: 80,- Kç

Vstupné: 100,- Kç

15. Po 19: 30 hod. Kinokavárna Galaxie

rian Roden, Robin Nê mec

7. Ne 1 5: 00 hod. Divadlo Trám
Divadlo Pi¿kot Liberec

O¿klivé káçátko

Trampoty s mutného Káçátka, které sou-

dili podle zevnêj¿ku.
Vstupné: 30,- Kç

8. - 9. Po, ùt Divadlo Trám, Kino Vesmír, Kinokavárna Galaxie, Bílÿ dûm

Celonárodní burza po‡adû

Podlucernou s ... R. Fikejze m
Vstupné: 30,- Kç.

Spolupo‡ádá GymnáziumSvitavy
1 7. St 1 9: 30 hod. Bílÿ dûm
Divadelní abonetní cyklus JARO 2002

Fantom Realistického divadla

Zdeñka Nejedlého

Divadelní p‡íbêh odehrávající se na pod-

kladê historickÿch faktû.
Vstupné: 100,- Kç

23. ùt 19: 30 hod. Ottendorferûv dûm

Jablkoñ

Koncert kapely, kteráumí bÿt rocková, folk-

rocková, alternativní, i mírnê nadæezlá.
Vstupné: 80,- Kç

26. - 28. 4.

Festival amatérskÿch pêveckÿch

sborû

Vÿstavy (otev‡eno p‡i akcích SKS)

Divadlo Trám

Ji‡í ¢vec, Poliçka: Obrazy
Bílÿ dûm

Pre m
iéra 2001

XII. roçník fotosoutêæe

dube n 2002
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V

Pozvánky na po‡ady SKS

Divadlo PI¢KOT Liberec

O¿klivé Kaçátko

Podle H. Ch. Andersena upravila M. Hos-

kovcová a M. Pe¿ková

Je velikost u¿í, poçet pihçi barva pleti na-

tolik dûleæitá, aby v nás vyvolala pohrdání

a agresivitu? Máto snad nêco spoleçného

s lidskÿmsrdce m? Proç námvadí, kdyæje
nêkdo WjinÿX neæjs me my?

Opravdu záleæí na barvê pápê‡í?
Opravdu v æivotê o nic víc nebêæí?

Kde hledat odpovêâ, moæná se ptáte.

V¿edivé mvajíçku anebo v zlaté m?
Rozlu¿tit hádanku není tak têæké,

v láskyplné msrdci a to námvê‡te.

Inscenace o trampotáchs mutného Kaçát-

ka, které soudili podle zevnêj¿ku, vznikla

v rámci III. Dekády OSN boje proti rasismu a rasové nesná¿enlivosti (1993-2003).

Psí vojáci

Skupina existuje od roku 1979, kdy

byla zaloæena Filipe m Topole m, nep‡etr-

jinde neæ na utajovanÿch soukro mÿch
akcích. Vedle písñového repertoáru hráli

Psí voj áci i rozsáhlou skladbu Baroko

vína, pokrytçe se objevilo roku 1991, násle-

chyma Topola. Od roku 1986 koncertuje

Sestra (1994, s texty Jáchyma Topola, vy-

æitê dodnes. I kdyæ se Psí vojáci uæ 3. lis-

v Çechách s texte m Filipova bratra Já-

skÿch jazzovÿch dnech, aæ do poloviny

skupina ve‡ej nê (zpoçátku pod j méne m

topadu 1979 p‡edstavili na I X. Praæ-

os mdesátÿch let pak ne mohli vystupovat

Vroce 1989 Psí mvojákûmvy¿la první

EP deska. Debutové album Nalej çistého

P
.V
. O.).

dovaly Leit motiv(1991), Live I. a II. (1993),

branÿmi zjeho stejnoj menného románu),

Brutální lyrika (1995), Národ Psích vojá-

kû(1996, nové nahrávky nej úspê¿nêj¿ích
písní), Ho‡ící holubi (1997), My¿i v poli

ajiné p‡íbêhy (1999) a také dvê kolekce

koncertních záznamû, po‡ízenÿch v druhé

polovinê os mdesátÿchlet - Nechoâsama
dot my (1996) a Muçivé vzpomínky (1997).

Od roku 1994 tvo‡í sestavu Psích vojákû

vedle Filipa Topola a Davida Skályje¿tê

baskytarista Ludêk Horkÿ a saxofonista

Ji‡í Jelínek. Vedle nahrávek se Psí mi vo-

jáky vydal Filip Topol také sólová alba
Sakramiláçku (1995) a St‡epy (1999).

Národ Psích voj ákû vychází k dvacá-

té mu vÿroçí prvního koncertu skupiny.

Je to soubor 149 písñovÿchtextû z reper-

toáru Psích vojákû a ze sólovÿch poçinû
Filipa Topola.

Jablkoñ

− duo kytar, které se s mêjí, pochrochtáva-

lep¿í nechat za sebe hovo‡it jiné. Není

− shluk bicích nástrojû a perkusí, jejichæ

Pokud mluví me o sobê, bÿvá obvykle

moæné nep‡ipomenout çlánek o Jablkoni

od Ji‡ího Çerného, kterÿ byl pûvodnê

napsán proletáçek Pragokoncertu, potom

se objeviljako sleeve-note na obalu desky
Devátá vlna a po steronásobné mzopako-

vání v nejrûznêj¿ích çláncích a recenzích

stal se klasickÿm.
Jablkoñje:

− setkání Georga Friedricha Händelas praçlovêkem;

− pohled do starého æelezá‡ského krámku;

− bizarní pocit praæské ulice, jíæ chodil
dobrÿ voják ¢vejk i Franz Kafka;

− akustické trio mi mo v¿echen ‡ád;

Odroku 1979seJablkoni da‡í vtáhnout

jí, mlaskají, ‡eæou a nêkdy náhle zpívají;

jazzové, folkové, avantgardní çi jakékoli

vyj menování je surrealistická báseñ:

i bez zpívanÿch refrénû, st‡elhbitÿch sól,

svazek klíçû
hustilka

mê¿ec s mince mi

noæní tamburína

ob‡í lusky
a desítky podobnÿch.

Kytaristé Nê mec a Ingo Bell mann (oba

narození 1949) a perkusista Ivan Podobskÿ

(1956) æenou dotaje mnÿchzápleteki své
hlasy. Jako by nevê‡ili v dorozumívací moæ-

nosti staletí mi omletÿch slov, házejí po po-

sluchaçíchv¿ech národností zvukovÿmi ¿i¿atinami jako klauni nafukovací mi balóny.

jiné publikum do svêta své hudby. Ato
pouhou silou svÿch chytrÿch a pudovÿch

skladeb i naprosto civilní interpretace.
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dub e n 2002

Maj ka, kytarista Píâa a hereçka Kamila.
Píâa je ale muæ dvojí tvá‡e. Ponêkud
kverulující, ale uæiteçnÿ çlen divadla,
zároveñ p‡ipravuje politickou destrukci
slavnostního programu, lstí protlaçuje na
repertoár divadla své vlastní písnê, ji miæ
se snaæí vpustit do oficiózní hudební
kulturytrochusvêæího západního vêtru.
Dominantní postavouje Wruskÿ p‡ítelX
Sa¿a Dêmidov, jehoæ národnost i sluæební
za‡azení v bezpeçnostníchstrukturáchjsou
nejasné ajenæ má dohlédnout na politickou spolehlivost p‡ipravovaného programu
i na prûbêh slavnostního veçera samotného. Dêní najevi¿ti je pakje¿tê ru¿eno
obçasnÿmi zásahytaj uplné osoby, jeæ se
podsvá provolání podepisujej ako WFanto m divadla, Pavel ¢vanda ze Se mçicX.
P‡íbêh vrcholí slavnostní mveçerem, kde
se nacviçená çísla objeví v plné mlesku
i v zá¿kodnické profanaci divadelního
sabotéra.

Jako dítê, poçaté v tomzvlá¿tní mroce
1953, dêsil jse mse vædy tzv. masovÿch
písní ajinÿch masovÿch projevû. Vyhÿbaljse mseji m. Aæ p‡i¿el poletech den,
kdyjs me se spolu s ostatní mi çleny Studia Jára poprvé nadechli p‡ed písní WKup‡eduleváX. Krásná píseñ. Slavná. Veliká
harmonie. Jako slon. To je taky krásnÿ
zví‡e, ale kdyæ se ¿patnê vychová.
Atakjse mkoneçnê pochopil tenrozpor, kterÿ mê dêsil. Muzika mûæe bÿt dobrá nebo ¿patná, ale sama o sobê neumí
¿kodit. Teprve p‡idání m toho pravého
textu dostává kÿæenÿroz mêr. Atehdej¿í básníci se jen 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¿í m kontextu posuâ, váæenÿ diváku, onoho slona. Mûæe bÿt nebezpeçnÿ?

Pozv
ánka na V. roçní
k FAPSU
úspêchûmpat‡í st‡íbrná medaile ze svêLeto¿ní v po‡adí jiæ 5. roçník Festi-

folklóru, tedy spojení tradiçní ruské písnê
se soudobou aranæ má a divadelní m zpracování m.
Se v¿emi sbory nás spojují nejen krásné hudební záæitky, ale i osobní p‡átelství.
Myslí m, æe právê proto mûæe bÿt at mosféra koncertu zahraniçních sborû, kterÿ se koná v sobotu 27. dubna 2002
v 16: 00 hodin v kostele Nav¿tívení Panny Marie ve Svitavách, zcela neopakovatelná. Dovoluje me si pozvat Vás na
nev¿ední duchovní záæitek.

Ladislav S moljak

Fantom Realistického divadla

Zdeñka Nejedlého

Autor, reæie, scéna: Ladislav Smoljak

Písnê: Ivan Hlas, Ladislav Smolj ak

Hrají a zpívají: Ivan Hlas, Ladislav Smol-

j ak, Doubravka Svobodová, Jan Ka¿par
nebo Marek ¢i mon, Petr Reidinger, Vendulka Kafková, Martina Musilová, Zuzana Krausová

Na poçátkuroku 1953se p‡ipravujeslavnostní veçer k pêtasedmdesátÿmnarozeninám(18. 2.) profesora Zdeñka Nejedlého,
kdy má po nêmbÿt divadlo (pûvodnê ¢vandovo) p‡ej menováno. Pozoruhodnÿ kontext tohoto aktu vyj ad‡uje skuteçnost, æe
dva mêsíce p‡edtí m bylo popraveno jedenáct lidí po procesu s Wprotistátní m
centre m Rudolfa SlánskéhoX. Potud historická fakta.
Divadelní p‡íbêh se odehrává najevi¿ti, kde soubor nacviçuje programpro
slavnostní veçer. Divák tak postupnê
zhlédne zlo mkyjakési sovêtské hry, která uæi názve mWParta brusiçe LopatêvaX
p‡ipo míná známou hru Va¿ka Káni.
Vprogramu nemohousamoz‡ej mê chybêt ani soudobé masové písnê çeskoslovenské çi sovêtské provenience. Kruh
dramatickÿch postavje nevelkÿ: Vedle
starého, ale dobráckého ko munisty vedoucího souboru Ládi, je tu soudruæka
Vanda, kterou lze nejvÿstiænêji charakterizovat slovy Wtypická ko munistická
krávaX. Stranickou sestavu doplñuje Julek, synek z Wpokrokové rodinyX, je muæ
rodiçe dali j méno po vyhlá¿ené mko munistické m muçedníku. Zbylí mládeæníci
jsou více ménê normální - klavíristka

valu pêveckÿch amatérskÿch pêveckÿch
sborû bude vskutku mezinárodní. Pozvání p‡ijali na¿i p‡átelé z Nê mecka, Polska
a Ruska.
Na které sbory setedy mûæe metê¿it?
Mezi jiæ tradiçní úçastníky na¿eho festivalu pat‡í Young Voices, s mí¿enÿ komorní
sbor z Egeln. Tento sbor se zúçastnil festivalu ve Svitavách jiæ dvakrát (1998,
2000), vystupoval na mezinárodních soutêæích v Nê mecku a v roce 2000 vydal
vlastní CD,, QuerbeatX. Vleto¿ní mroce
se p‡ipravuje na II. Svêtovou olympiádu, která se koná v Koreji. Z Egeln p‡ijede do Svitavi padesátiçlennÿ Smí¿enÿ
sbor Gymnázia. Vÿsledkyjeho prácejsou
dokumentovány na t‡ech CD. Nejvêt¿í
zálibu nachází ve spirituálech a populárních písních.
Novÿmsboremnafestivaluje mládeænickÿ muæskÿ sbor Lira z Var¿avy. Kjeho

tové olympiádyv rakouskémLinci (2000)
aloñské dvê bronzové medaile z festivalu
v Prevezi v ”ecku. Muæské mládeænické
sbory pat‡í ve sborové mzpívání kjevûm
vel mi vzácnÿm, o to víc nás tê¿í, æe právê ve Svitavách mûæe me usly¿et plnÿ
zvuktohototêlesa, které má ve své mrepertoáru více j ak ¿edesát duchovních
a svêtskÿch skladeb.
Nejvêt¿í m p‡ekvapení m festivalu buderozhodnê sborové studio Alyje parusa
z ruského Rybinska. O vysoké kvalitê dívçího sboru svêdçí ocenêní z Nê mecka,
z ‡eckÿch Atén, Velké Britanie, kdejeho koncertní vystoupení vysílalo radio
BBC, a koneçnê st‡íbrná medaile z rakouské olympiády v Linci. Svûj repertoár, zahrnující skladby od klasiky po
jazz, p‡edvedl sbor Alyje parusa v zemích
té mê‡ celé Evropy. K mi mo‡ádné mu záæitku pat‡í jejich provedení scénického

Ivan Hlas

Vêra Bure¿ová
a Pêveckÿ sbor Iuventus Svitavy

dube n 2002
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OKRESN KNIHOVNA
VE SVITAVáCH
Máchova alej ç. 1, 568 02 Svitavy

Tel.: 0461/ 54 17 15

VI I

Pozvánka do kina

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

3. St 8: 30, 10: 30hod. Ottendorferûv dûm

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 Vicena z ùstí nad Orlicí

Ho‡ké ver¿e

Pás mo ver¿û rebela a bou‡liváka F
. Villona
Vstupné: dobrovolné

Dûm dêtí a mládeæe 2Paleta3

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

12. Pá 15: 00 hod. DDM

Pêvecká soutêæ UPorƒáçekW
13. So 15: 00 hod.

Dêtská diskotéka

Babí léto

ZU¢ SVITAVY
tel. 53 43 12

3. a 10. St 17: 30 hod. sál ZU¢

Æákovskÿ hudební veçer 1. roçníkû

19. Pá 10: 00, pro ¢D 13: 00 hod.

Æákovskÿ hudební veçer

25 Çt 19: 00 hod. Ottendorferûv dûm

Koncert absolventû

JUNÅK

svaz skautû a skautek
z Nerudovy ulice

Malování na chodníku

5. Pá 15: 00 - 18: 00

Den Zemê

Pro dêti i rodiçe: prohlídka kluboven, pro-

22. Po nám. Míru

na svitavském námêstí - di-

vadelní p‡edstavení Kamarádi

27. So 9: 00 hod. Vendolí

Okresní kololeteckÿch modelá‡û

27. So 9: 00 hod. DDM

ve h‡e WÇlovêçe ne-

zlob seX startovné 40,- Kç
28., 29. 10: 00 hod.

Keram
ické dopoledne
Vstupné: 20,- Kç

Asociace Brontosaura
tel. ç. 0604/31 26 92

http://sybronto. unas.cz

e- mail: sybront @email.cz

4. Çt 13. 19: 00 hod. Nadace J. Plívy
Poslechovÿ veçer o Marylin Mansonu
18. Çt 18: 30 hod. Nadace Josefa Plívy

46. cestovatelskÿ veçer

Juraj Kováç o pobytu a cestách po Austrálii.
25. Çt 18: 30 hod. Nadace Josefa Plívy

47. cestovatelskÿ veçer

Ladislav Horáçek. Za krásami Bolívie a Peru.

28. Ne

bêhli k Ji‡í mu Kare¿ovi, kterÿ23. b‡ezna
oslavil v plnésvêæesti krásné os mdesáté
narozeniny,
Celÿ æivot vênoval amatérskému divadlu, stál u zrodusvitavského Lidového
divadla, hrály s ní m Jana Hlaváçková
a Milena Marcilisová, které se pozdêji
vydaly na profesionální dráhu, byl hlavní morganizátoremnárodních p‡ehlídek
které se ve Svitavách po‡ádaly na p‡elomu 50. a 60. let, od roku 1972 na nê
navázaly národní p‡ehlídky ruskÿch
a sovêtskÿch divadelních her, svitav¿tí
divadelníci byli pravidelnÿmi úçastníky
Jiráskovÿch Hronovû a vædy si p‡ivezli
ocenêní, to nejvy¿¿í za hru Deník Anny
Frankové, kde hlavní roli vytvo‡ila neopakovatelnÿmzpûsobem Naâa Truhliçková, úçinkovali i v zahraniçí - pro krajany
ve Vídni, Itálii, Anglii, Bulharsku, Belgii.
Av¿ude byl Ji‡í Kare¿ rejæa, kterÿ nikomu nic neodpustil, ale kterÿ dovedl Lidové divadlotémê‡ k profesionální úrovni.
Chtêli bychom mu za krásné chvíle
v souboru podêkovat a do dal¿ích let
pak WAƒ Ti je¿tê dlouho kÿvá æivota kyvadlo, toti p‡eje, milÿJi‡í, bÿvalé Lidové divadloX.

24. St 17: 30 hod. sál ZU¢

IV
. Z¢, vchod do kluboven

Vstupné 25,- Kç

M
istrovství svêta

Ji‡íKare¿
osmdesátiletÿ
Ças je bêæec dlouhÿm krokema do-

Vÿlet na Flóru Olo mouc

Den otev‡enÿch kluboven

mítání videí z táborû, vÿstavafotek, kronik;

stavêní stanû, hry, soutêæe.

III. Z¢ Riegrova ul.

7. St 16: 00 hod. zahrada III. Z¢

V
. kytarové setkání utáboráku

Vez mête dêti a p‡íj âte na k ohni si opéct
bu‡tíkyza doprovodutáborovÿch písniçek.
Kaædé úterÿ 16: 00 hod.

Cyklooddíl III. Z¢

Za v¿echny Lída Kruæíková

Pravidelné vyjíæâky na kole do okolí Svitav.

Nadace Josefa Plívy

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

e- mail: nadace @svitavy. cz

8. po 19: 00 hod. Nadace Josefa Plívy

P‡edná¿ka ‡editele svitavské
policie M
iloslava Brandejse
15. Po 17: 00 hod. Nadace Josefa Plívy
Zahájení vÿstavy fotografií svitavské-

ho klubu Laurus ajeho p‡átel natéma Cesty,
cesty, cestiçky...

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

24. St 15: 00 hod. Nadace Josefa Plívy

Beseda o moænostech studia
v zahraniçí pro æáky st‡edních ¿kol.

Prezentuje: Akade mické informaçní centrum Brno
kaædé úterÿod19: 00hod. NadaceJ. Plívy

B‡i¿ní tance

st rana

VI I I

KINO VESMïR

tel.: 531 446

Pokladna otev‡ena kaædÿ den 17- 20 hod.

1. - 3. Po, ùt, St

Ne‡íkej ani slovo

19: 30 hod.

USA 2001
... ne‡eknu. Kri minální thriller. Drama psychiatra ajeho pacientky - bezdûvodnê kruté a nekomunikativní os mnáctileté dívky.
V hlavní roli: Michael Douglas
Reæie: Gary Fleder
Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky 112 min.
4. Çt

19: 30 hod.

Deník Bridget Jonesové

USA, Francie, GB 2001
Nevychovaná. Nekontrolovatelná. Neprovdaná.
Renneé Zell wegerová v hlavní roli romantické
komedie podle románu Helen Fieldingové.
Reæie: Sharon Maguireová
Vstupné: 50,- Kç
titulky
92 min.

5. - 7. Pá, So 17: 00 hod, Ne 15: 00 a 17: 00 hod.

P‡í¿erky, s. r. o.

USA 2001
W
alt Disney a Pixar uvádêjí nejnovêj¿í poçítaçem
ani movanÿ fil m od tvûrcû obou P‡íbêhû hraçek
a Æivota brouka. Rodinná komedie ze svêta podivuhodnÿch p‡í¿erek, které se nabíjejí energií
z dêtského noçního strachu...
Reæie: Pete Docter
Vstupné: 52,- Kç
dabováno
92 min.
5. - 6. Pá, So

Babíléto

19: 30 hod.

ÇR 2001
Smutná komedie podle námêtu Ji‡ího Hubaçe
o lidech na sklonku æivota... Çe¿tí lvi za herecké
vÿkony: Vlasti mil Brodskÿ, Stella Zázvorková,
Stanislav Zindulka.
Çeskÿlev za scéná‡: Ji‡í Hubaç
Reæie: Vladi mír Michálek
Vstupné: 50,- Kç
95 min.
7. Ne

Deníkprincezny

19: 30 hod.

USA 2001
Princeznou proti své vûli. Romantická komedie.
Mladá zt‡e¿têná dívka se má uj mout vlády v malémevropskémkrálovství...
Reæie: Garry Marshall
Vstupné: 50,- Kç
titulky
114 min.
8. - 9. Po, ùt

Vanilkové nebe

19: 30 hod.

USA 2001
Láska. Nenávist. Sny. Æivot. Práce. Hra. P‡átelství. Sex. Milostné dramalehkomyslného boháçe
na pomezí reality a fikce... V hlavních rolích:
Tom Cruise a Penélope Cruzová
Scéná‡ a reæie: Cameron Crowe
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky
134 min.
10. St

Fil movÿ klub:

19: 30 hod.

Sbohe m
, mûj sladkÿ domove

Francie, ¢vÿcarsko, Itálie 1999
Poetická komedie. Nejrûznêj¿í epizody ze æivota
nêkolika postav, je vytvá‡ejí pevnou strukturu díla. Nostalgie, bizarnost, neodvolatelnost lidskÿch
osudû...
Scéná‡ a reæie: Otar Ioselian
Vstupné: pro çleny FK: 30,- Kç
ostatní: 40,- Kç
od 15let titulky 117 min.
11. Çt

Training Day

dub e n 2002

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

19: 30 hod.

USA 2001
P‡ekroçení hranice se tvrdê trestá. Apro poldy
to platí dvoj násob. Kri minální drama. Denzel
W
ashington v hlavní roli.
Reæie: Antoine Fuqua
Vstupné: 55,- Kç
titulky
120 min.

12. - 14. Pá 19: 30 hod, So, Ne 17: 00 hod.

Hrabê Monte Cristo

USA 2002
Nej novêj¿í zpracování slavného románu francouzského spisovatele Alexandra Dumase.
V hlavní roli: Ji m Caviezel
Vstupné: 55,- Kç
titulky
131 min.

13. - 14. So, Ne

M
iluji tê k seærání

19: 30 hod.

Francie, SRN, Japonsko 2001
Láska prochází æaludkem a nêkdy mûæe i bolet.
Erotickÿ horor. Dramalidí, kte‡í pro své sexuální ukojení pot‡ebují pojídat partnerovo maso...
Reæie: Claire Denisová
Vstupné: 55,- Kç od 18let titulky 102 min.

15. - 1 7. Po, ùt, St

Çernÿjest‡ábsest‡elen

19: 30 hod.

USA 2002
¢li do mírové operace, çekaloje krvavé peklo. P‡íbêh hrdinû, kte‡í nep‡i¿li vças. ”íjen 1999, Somálsko z mítané obçanskou válkou... Váleçné drama.
Reæie: Ridley Scott
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 131 min.

18. - 21. Çt, Pá
19: 30 hod.
So, Ne
14: 00, 1 7: 00 a 20: 00 hod.

Harry Potter a Kámen mudrcû

USA, GB 2001
P‡ipravte se na kouzla! Adaptace mi mo‡ádnê populární knihy britské autorky Joanne Rowlingové.
Harry, Ron, Hermiona, Hagrid, Brumbál, Filch,
Draco Malfoy a v¿ichni ostatní vstupují na scénu
v pohádkovém p‡íbêhu o lásce, která vítêzí nad
zlemv çarodêj nické ¿kole v Bradavicích!!!
Reæie: Chris Columbus
Vstupné: 65,- Kç
dabováno
153 min.
22. - 23.

19: 30 hod.

Bratrstvo vlkû - Hon na bestii

Francie 2001
Láska a odvaha v strhující m souboji s temnÿmi
silami st‡edovêku. Historickÿ dobrodruænÿ romantickÿi stra¿idelnÿ fil mz 18. století
Reæie: Crisrophe Gans
Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky 143 min.

24. St

Fil movÿ klub:

Luæinova obrana

19: 30 hod.

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

25. - 27. Çt, Pá, So

Lásce nastopê

19: 30 hod.

USA 2001
Kdyæ má osud s mysl pro humor. Romantickÿ komedie a vzpomínka na setkání p‡edlety...
Reæie: Peter Chelsom
Vstupné: 50,- Kç
titulky
90 min.

28. - 29. Ne, Po

Banditi

19: 30 hod.

USA 2001
Kamzákon nemûæe, nastrçí æenskou. Kri minální
komedie o nejúspê¿nêj¿ích bankovníchlupiçích
v americké historii. V hlavní roli: Bruce W
illis
Reæie: Barry Levinson
Vstupné: 59,- Kç
titulky
124 min.

30. - 1. kvêtna ùt, St

Takovázvlá¿tní rodinka

19: 30 hod.

USA 2002
Gene Hackmanjako nezdárnÿ otec, kterÿsetouæí vrátit zpêt ke své rodinê. Komedie.
Reæie: W
es Anderson
Vstupné: 55,- Kç
titulky
109 min.
2. kvêtna Çt

Moulin Rouge

19: 30 hod.

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 0602/969 647

2. - 3. ùt, St

20: 00 hod.

Ne‡íkej ani slovo

Reæie: Gary Fleder
Vstupné: 50,- Kç od 15let

USA 2001

titulky

4. Çt

112 min.

20: 00 hod.

Deník Bridget Jonesové

USA, Francie, GB 2001
Reæie: Sharon Maguireová
Vstupné: 50,- Kç
titulky
92 min.

5. - 6. Pá, So

20: 00 hod.

Babíléto

ÇR 2001

Reæie. Vladi mír Michálek
Vstupné: 50,- Kç

95 min.

6. So

15: 00 hod.

P‡í¿erky, s. r. o.
Reæie: Pete Docter
Vstupné: 52,- Kç

USA 2001

dabováno

92 min.

9. ùt

20: 00 hod.

10. - 11. St, Çt

20: 00 hod.

Vanilkové nebe

USA 2001
Scéná‡ a reæie: Cameron Crowe
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 134 min.

Training Day

USA 2001

Reæie: Antoine Fuqua
Vstupné: 55,- Kçtitulky

120 min.

12. Pá

20: 00 hod.

Hrabê Monte Cristo
Vstupné: 55,- Kç

USA 2002
131 min.

titulky

13. So

20: 00 hod.

M
iluji tê k seærání

Francie, SRN, Japonsko 2001
Reæie: Claire Denisová
Vstupné: 55,- Kç od 18let titulky 102 min.

16. - 1 7. ùt, St

Çernÿjest‡áb sest‡elen
Reæie: Ridley Scott
Vstupné: 55,- Kç od 15let

20: 00 hod.
USA 2002

titulky

18. - 21. Çt, Pá
So, Ne

131 min.

20: 00 hod.
19: 30 hod.

Harry Potter a Kámen mudrcû

USA, GB 2001
Reæie: Chris Columbus
Vstupné: 65,- Kç
dabováno
153 min.

23. - 24. ùt, St

20: 00 hod.

Bratrstvo vlkû - Hon na bestii
Reæie: Crisrophe Gans
Vstupné: 50,- Kç od 15let

Francie 2001

titulky

25. - 27. Çt, Pá, So

20: 00 hod.

Lásce nastopê

Reæie: Peter Chelsom
Vstupné: 50,- Kç

USA 2001

titulky

30. 4. - 1. kvêtna ùt, St

Takovázvlá¿tní rodinka
Reæie: W
es Anderson
Vstupné: 55,- Kç

2. kvêtna Çt

Moulin Rouge

143 min.

titulky

90 min.
20: 00 hod.

USA 2002

109 min.
20: 00 hod.

