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Dobrÿ den,

Jestliæeje kvêtenv pûli, chodí me v na¿em

mêstê na vÿstavu...

22. Národní soutêæ a vÿstava amatérské

fotogra>e bude mít svou vernisáæ, p‡edání

cena procházkuvÿstavouv sobotu18. kvêtna
v Ottendorferovê domê a svitavském muzeu.

Odroku 1996setak dêje kaædoroçnê. Vy-

brané fotogra>e zaçínají svou pouƒ po vlas-

techçeskÿch( Prostêjov, Kralupy nad Vltavou,

Hradec Králové, Praha) a slovenskÿch( Brati-

slava) ve Svitavách... Provází je katalogti¿tênÿ na¿í tiskárnou...

Jaká bude vÿstavaletos? Porota vybírala

z 645 sní mkû od 106 autorû a 9 kolektivû.

Mezi autory bylo ¿est svitavskÿch: Jan Tichÿ,

Josef Çermák, Tomá¿ Hladík, ..., ... Na vÿ-

stavê uvidí me 99 sní mkû. Porota- tedy Vêra
Matêjû, Miloslav Hucek, Jaroslav ¢i mon, Jo-

sef Kli m¿a, Jind‡ich ¢picner ajejí p‡edseda
slavnÿçeskÿfotografJind‡ich ¢treit- právê on
nás provede p‡i vernisáæi v¿emi vystavenÿmi fotogra>emi...

Atak nezapomeñte: 18. kvêtna v 11 ho-

din v Ottendorferovê domê na slavnostní m

zahájení (zazpívá svitavskÿ dêtskÿ sbor Hlásek), p‡edají se ceny a poté vernisáæ a pro-

cházka vÿstavou a chlebíçky a víno çervené

i bílé a a v¿e v muzeu...!

Dobrÿ den,

Jestliæe se kvêtenláme v çerven, chodí-

váme zpravidla do kina kinokavárny...

Festival amatérskÿch videoprogramû a >lmû ve Svitavách 30. kvêtna - 1. çervna. Ve

Svitavách popáté a v posledníchletechtak-

‡ka kaædoroçnê. ¢est kategorií: Dokument,

Reportáæ a publicistika, Hranÿ >l m, Ani mo-

vané sní mky, Experi mentální tvorba a ¢kolní
>l ms maxi mální délkou 20 minut, dêlí nej-

lep¿í amatérské >l my vze¿lé z regionálních
p‡ehlídek celé republiky.

T‡ídenní maratón >l mû v kinê, kafe v ki-

nokavárnê. ”eçi o >l mech s porotou: Marián

Polák, Miloslav Kuçera, Ján Kuska, Josef
Valu¿iak, Hana Koæová a Ivo Da¿ek.

V pátek veçer, aby byla trochu z mêna,

zahraje Céçko v Trámu Bystrou¿ku, li¿ku.

Budete-li mít chuƒ a cestu kole m, zastavte se. Skoro kaædÿ vlastní me nêjakoutu
videokameru atoçí me své >l my... A nêkdy
neu¿kodí omrknout ty, kte‡í to moæná umí

o malinko líp, jakjá.

P‡ijâte,... v¿ak víte, kde na¿e kino stojí...

Petr Mohr
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Vÿroçní cena

Svitavského klubu Laurus

Vÿroçní cena Svitavského klubu Laurus, Svitavskÿ vûl, se podle klubovÿch
stanov udêluje jedenkrát za rok. Cena je
udêlována za vÿznamnÿ çin, dílo nebo çinnost ve prospêch mêsta Svitavy nebo propagující mêsto Svitavy. Laureáty uplynulÿch
let se stalytakové osobnosti, jako paní uçitelka ¢ustrová, pan doktor ¢efrna a nej mlad¿í m nositelemcenyse vloni stal pan pri má‡
Kilian. Kandidátemvÿroçní cenyzarok 2001,
byl zvolen pan Zdenêk Holomÿ, za trvalou
obrazovou propagaci a dokumentaci mêsta
Svitavy a æivota v nêmajeho regionu.
Pan Zdenêk Holomÿ se narodil najihozápadê vysoçiny v Dolních Nêmçicích nedaleko Daçic. Narodil se 7. srpna 1924 atedy
ve znamení Lva. Tí mse dostal do vybrané
spoleçnosti Roberta Redforda, Supermana,
Jacqueliny Kennedyové çi Napoleona Bonaparta. Zcela oprávnênê, protoæe Lev, jak
praví astrolog, má úæasnouschopnost ozá‡it
prostor a p‡estoæe se chovají jako roz mazlení monarchové, je têæké vzdorovat têmto
v‡elÿm, milující m, láskyplnÿma hravÿmkoçkám. Pan Zdenêk Holomÿten prostor svÿmi
fotogra>emi skuteçnê proza‡uje, i kdyæ chybêlo málo a protoæeje z rodiny muzikantû,
sámse mohl stát profesionální m hudebníkem. Takto si muzicíruje a kouká, aby vtom
pravémzábleskusvitusvêtlaz máçkl spou¿ƒ
fotoaparátu a zanechal pro budoucí ten prchavÿ okamæik svitu a stínu, kterÿ dohromady
tvo‡í obraz. Obraz krajiny a æivota v nêm.
Inspirující m okamæikem bylo setkání s fotogra>emi Ferdinanda Buçiny v çasopise Pestrÿtÿden. Jak sám‡íká: Byly to fotogra>e
lidí, çasto detailytvá‡í, aletak úæasnê pûsobivé, æe jsem si zaçal p‡át nêco podobného
jednou dokázat. To p‡ání se vrchovatê naplnilo a mûæe se o to m p‡esvêdçit kaædÿ,
kdo alespoñças odçasu prolistuje obrazové
publikace. Tou poslední a opravdu reprezentaçní, vydanou v nêkolika jazykovÿch
mutacíchje Çeskárepublika z roku 2001,
dal¿í z na¿eho regionujsou knihy o baroku,
renesanci çi lidové architektu‡e. ¢irokÿ
pohled çi drobnÿ detailje zachycens dokumentární p‡esností, ale zej ména s  muzikantskÿm vidêní m. P‡i pohledu na ¿iroké,
oblé kopce vysoçiny mûæete sly¿et tu váænou hudbu kostelní, kterou ov¿e m záhy

vyst‡ídá trilek vodních pramínkû, potûçkû
çi monotónní opakované tóny kapek de¿tê
ƒukajících na sklo lidovÿch chalup, stej nê
jako na d‡evo zámeckÿch vrat. Ptaljsemse,
která fotogra>e se stala tou nej..., nejznámêj¿í, nejçastêji publikovanou, nejreprezentativnêj¿í. Je to obrázek dêvçátka, sedícího
naoknê domuve Svitavách, hrající si s hadrovÿm panáçkem, kterému zpívá. Ta fotogra>e
doslova obletêla svêt a v polovinê ¿edesátÿch let se stala foto¿lágrem. Z posledních
let je to barokní ¿erosvitová fotogra>e
k dílu soust‡edêného hrnçí‡e. ¢koda, æe nep‡ízní osudu nebylo moæno realizovat pocitovou publikaci, kterájiæ byla p‡ipravena
v nakladatelství Kruh v Hradci Králové. To
dílo se mêlo li¿it od ostatních vlastivêdnÿch
knih zej ména tí m, æe ne mêla obsahovat
souvislÿtext, alejenomúryvky básní, vzpomínky pamêtníkû a hlavnê mnoæství fotogra>ckÿch obrazû, koláæí, nálad, citu. V povêdomí svitavskÿch çtená‡ûje Mistr Holomÿ
zapsánsvÿmi klasickÿmi obrazovÿmi publikacemi Svitav, Svitavska a zej ména Vysoçiny.
Mnohdy je radost a poezie dnû, zachycenÿch na fotogra>ích s námi, po celÿrok. To
zej ména tehdy, kdyæ máme kalendá‡ a máme to ¿têstí, æe je ilustrován fotogra>e mi
pana Holomého.
Milÿ pane Holomÿ, jsem rád, æe Vám
mohu blahop‡át k cenê, která symbolizuje
sílu, vytrvalost a úpornost, alei radost a potê¿ení. Navícje historicky na¿e, z na¿ich Svitav.
P‡eji Vámstálé zdraví a Dobré svêtlo.
MUDr. Josef Çáp

s t r a n a II

Od nepamêti k souçasnosti IX.
Kostel sv. Jiljí (nê m. Egidikirche) je
tedy nejstar¿í dochovanou svitavskou stavbou. Svou dispozicí odpovídá tehdej¿í m
stavební mzvyklostema stavba sama, p‡es
mnoæství p‡ístaveb, p‡estaveb a úprav, zûstala tak‡ka vintaktní, nez mênêné podobê.
Ví me tedy, æe byl vystavên v románské podobê nêkdy v polovinê XII. století ajeho
zakladateli sestali mni¿i z premonstrátského konventu v Litomy¿li, kte‡í toto úze mí
kolonizovali. Z architektonického hlediska
sejedná o stavbu, která svÿmvÿzname m
p‡esahuje hranice regionu. Trojlodní bazilika s e mporami nad boçní mi lodê mi,
které se do hlavní lodê otevírají klenutÿmi,
prostornÿmi otvory, se mûæe pochlubit
pozoruhodnÿmzpûsobeminteriérového nasvêtlení kombinací t mavÿch a plnê nasvêtlenÿch prostor. Taková gradace kontrastu
vtiskla stavbê neopakovatelnÿ duchovní
charakter. Jaká ale byla pûvodní podoba
kostela neví me. Jednalo-li se o d‡evênÿ
vesnickÿ kostelík (coæ bylo zcela obvyklé),
nebo o kamennoustavbu, zûstáváotev‡enou
otázkou. Za‡azení stavby do románského
slohuje nejisté, av¿ak nêkteré architektonické prvky a zvlá¿tê dispozice kostela
tomu nasvêdçují. To, co nás navádí do románského období, je patrocinium sv. Jiljí.
Sv. Jiljí († 720) se stal vel mi oblíbenÿm
st‡edovêkÿm svêtce m, patrone m mnoha
francouzskÿch a nê meckÿch mêst a ze mí
ajední mze 14 pomocníkû v nouzi.
Pûvodní kostel byl kostele mfarní maæ
do vystavêní kostela Nav¿tívení ( pûvodnê
Narození) Panny Marie na svitavské m
námêstí, tedy p‡ibliænê do roku 1250.
Poté seje¿tê stal farní mv období p‡enesení klá¿terního konventu z Litomy¿le do
Svitav bêhe mhusitskÿch válek (snad od
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roku 1421 do 1554) a rekonstrukce poæáre mzniçeného hlavního kostela (1781
aæ 1804). Av¿ak v mêstskÿch kniháchje
j menovánjakostar¿ífarní kostel jiæ v prûbêhu XVI. století.
Dne¿ní ranê barokní podoba kostela
je vÿsledke m úplné p‡estavby z let 1679
aæ 1683, kdy byla chrámováloâzapálena
bleske m, kterÿ uhodil do vêæe. I vêæ sama
mázají mavou historii. Ta pûvodnê byla d‡evêná a stávala p‡ed kostele mjako mêstská zvonice. Snad kole mroku 1600 byla
vybudována z kamene, ato v renesançní m
slohu, a spojena s hlavní lodí p‡ístavbou
vstupní sínê. Dal¿í úpravou stavby byla
p‡estavba dvou postranních kaplí sv. Mikulá¿e a Matky Boæí z roku 1726, kdy byla
p‡istavêna i sakristie.
Za‡ízení kostela je barokní ze XVII.
a XVIII. století aje vÿsledkempráce místních umêlcû. Takjetomuv p‡ípadêinstalace hlavního oltá‡e z roku 1684 s pozdêj¿í m
obraze m Sv. Jiljí p‡ed loveckou druæinou
z roku 1742 z dílny svitavského malí‡e Ludvíka Geisslera. Dal¿í mi místní mi umêlci,
kte‡í se podíleli na vÿzdobê kostela, byli
J. Jatl a J. Leikert, z jejichæ ¿têtce pochází obraz Nejsvêtêj¿í Trojice v chrámové m
presbytá‡i. Z dal¿ích umêleckÿch památek
nelze nepominout deskovÿ obraz Madony
s Jeæí¿ke m, pravdêpodobnê Dürerovská
¿kola z roku 1520, tedy jeden z vel mi
cennÿch obrazû. ¢tukatérské práce v interiéru stavby provedl v Brnê usazenÿ
mistr Baltazar Fontana z italské stavitelské rodiny. Více se mi do dne¿ního povoleného rozsahu skuteçnê nevej de, takæe
v historii zakládání mêsta bude me pokraçovat p‡í¿tí mêsíc.

Muzejní
çtvrtky
I poslední kvêtnovÿçtvrteksesejdeme

ve svitavském muzea s autory p‡ipravované publikace Vlastivêdy moravské,
podrobnê vênované historii Svitavska
a Moravskot‡ebovska. Té ma je Vÿvoj

Svitavska a Moravskot‡ebovska od
roku 1 848 do roku 1 91 8. Besedovat o tomto, pro ná¿ region vel mi zají mavé m období, s náv¿têvníky bude
doc. PhDr. Josef Barto¿, CSc. P‡edná¿ka
zaçíná ve vÿstavních síních Mêstského
muzea a galerie 30. kvêtnav 17hodin.

Mêstské muzeum

p‡ipravuje

v mêsíci çervenci a srpnu vÿstavu obrazû
Jaroslava Pavli¿e ajeho krouæku. Rádi bychom Vás touto cestou poæádali o spoluúçast najejí p‡ípravê. Chtêli bychom, aby
se p‡ihlásili ti, kte‡í chodili do Malí‡ského
krouæku p‡i Závodní mklubu TOS na ulici
Tyr¿e a Fügnera, kterÿJaroslav Pavli¿ vedl.
Ujiæ neæijících bytedy¿lo ojejich p‡íbuzné
a známé. Prosí me hlavnêo poskytnutí písemnÿch, ti¿tênÿch a fotogra>ckÿch materiálû
vztahujících se k çinnosti tohoto krouæku
a malování v krajinê. Dále pak o zapûjçení
nêkolika vlastníchobrazû(çi obrazû z pozûstalosti) k p‡ipravované vÿstavê.
P‡ihlásit se mûæete osobnê nebo písemnê v Mêstském muzeu a galerii ve Svitavách
u ‡editelky Blanky Çuhelové, nebo u kurátora vÿstavy Milo¿e Vañka. Dêkuje me.

Radoslav Fikejz

STÅLÉ EXPOZICE

POHLED DO MUZEJNïCH SBïREK
Z HISTORIE PRAÇEK

SVITAVSKÅ ZASTAVENï
OSOBNOST

OSKARA SCHI NDLERA
• • • •
6. 4. - 12. 5.

VLADI MïR KOMÅREK- OBRAZY
7. kvêtna v 17 hodin: dernisáæ spojená s besedou s autorem
18. 5. - 9. 6.

22. NÅRODNï P”EHLïDKA

AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE
18. 5. v 11 hodin: Vyhlá¿ení vÿsledkû a p‡edání ocenêní
30. 5. v 17 hodin

MUZEJNï ÇTVRTKY
Vÿvoj Svitavska a Moravskot‡ebovska

F
oto kostela sv. Jiljí ze 30. let XX
. století.

od roku 1848 do roku 1918
Doc. PhDr. Josef Barto¿, CSc, Univerzita
Palackého Olomouc
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Zaprá¿ené a opra¿ované

Velikonoçní zvyky ve Svitavách a Chrastové Lhotê

Vÿrobakraslic naSvitavsku mádlouhou
tradici. Nejednalo se o umêlecky zvlá¿ƒ
hodnotné kraslice, které známe zjiæní ajihovÿchodní Moravy, ov¿e mjejich vÿrobu
na na¿e m úze mí jse mzaznamenal jiæ ve
20. letech minulého století.
Nejstar¿í kraslice  malovaná vajíçka
se nalezla v archeologickÿch vÿzkumech
ve W
ormu v Nê meckuze 4. století n. l., na
na¿e m úze mí se objevují sko‡ápky malovanÿchvajíçek v hrobech najiæní Moravê
v 11. století. Vÿroba kraslicje povaæována za lidové umêní, které se spoj uje se
starÿmi lidovÿmi zvyky a p‡íchode mjara.
V minulosti se vyuæívala p‡írodní barviva, ta byla v prûbêhu 19. století nahrazována umêlÿmi barvivy. Nejçastêj¿í barvou pouæívanou na vesnici jsou vajíçka
ælutohnêdá aæ hnêdá obarvená ze slupek

V
elikonoçní hrkaçka z Chrastové Lhoty.

cibule a octu. Vedle p‡írodních barviv se
objevují neobarvená vajíçka a vajíçka barvená bêænê prodávanÿmi speciální mi barvami nebo potraviná‡skÿmi barvami.
Nejstar¿í a nejoblíbenêj¿í barvou kraslic, byla od pradávna çervená barva.
V mêstské mprost‡edíjetotradiçní barva
dodnes, na vesnicích uæ ménê. Ælutá
barvasymbol slunce se pomêrnê brzo stala barvoutradiçní mêstskou barvou, navesnici je zaznamenána ojedinêle. Ve mêstê
pak následují dal¿í barvy: modrá (barva
s mutku), zelená(symbol p‡írody), oranæová,
bílá a rûæová. Celkemjsem na kraslicích
zaznamenal 11 barev, které tvo‡ily podklad pro následující techniky ozdobování.
Vtechnikách ozdobnÿch vzorû na kraslicíchje patrnÿrozdíl mezi vesnicí a mêstem.
Zatí mco ve mêstê zaznamenáváme najedenáct technik, na vesnici pouzet‡i. Tato diference vzniklaasi odli¿nÿmpoçtemobyvatel,
rûznozutradicí atd. Mezi nejçastêj¿í ozdoby
pat‡í samolepky, které lze snadno zakoupit.
Za zají mavé techniky zdobení ve mêstê je
moæné povaæovat: háçkování, vÿzdobu nalepenou nití nebo krajkou, voskové malované
vzory, voskové vzory vytvo‡ené ¿pendlíkem,
vy¿krabávání do sko‡ápky, ruçní malování
nebo nalepování slámy.

Staleté fotogra(e

Vloni vlétê mne potkali dvaturisté a ptali se, jak se dostanou ke svitavskému zámku, kterÿ prÿ vidêli z auta, kdyæ p‡ijíædêli
do Svitav z Litomy¿le. Chvíli jsemzaváhal,
o cojde, ale pak mi do¿lo, co vidêli. Opravdovÿ architektonickÿ skvost na¿eho mêsta
- tzv. Langrovu vilu. Julius Langerji nechal
postavit v roce 1892 ve stylu vídeñského
klasicis mu, za ní pak hospodá‡ské budovy
a stáje a velkÿ park s jezírkem. Tedy jako
skuteçnÿzámek. Dal¿í historieje celkemznámá. Jako zadluæenou nemovitostji na poçátku
t‡icátÿch let 20. století odkoupila mêstská

spo‡itelna a pronajalaji ú‡adu mêsta, kterÿ
se sem p‡estêhoval z nevyhovující staré radnice na námêstí. Aodté dobyzde, vtzv. nové
radnici, sídlí Mêstskÿ ú‡ad dodnes.
Existuje velké mnoæství fotogra>í a pohledû z rûzného období, zachycující Langrovu vilu ze v¿ech stran. Mne v¿ak nejvíce
zaujala sklenêná negativní deska, po‡ízená
kolemroku 1900, patrnê nêkÿmz rodiny Langrû. Neníjentechnickya kompoziçnêzda‡ilá,
ale p‡í mo vypráví o momentu své expozice.
Vypráví, jak pan nadlesní Jágr p‡icházel se
svÿmloveckÿmoha‡emz obchûzkyv Langrovê

s t r a n a III

Zaznamenal jse mi p‡eæívající zvyk
hrkání a klapání v Chrastové Lhotê. Na
Zelenÿ çtvrtek dostávají zpravidla mlad¿í
dêti od star¿ích spoluobçanû d‡evêné hrkaçky, které si zavê¿ují na rameno koæenÿm
‡emínkema klikourozpohybují uvnit‡ hrkaçky ozubené d‡evêné kolo, na které naráæejí
dva d‡evêné pásky vydávající nep‡eslechnutelnÿ rachot.
Klapaçka naopak bylatvo‡enoujední mçi dvê ma volnÿmi kladívky a pohybe m ruky tato kladívka naráæejí do
d‡evêné desky. Dêti obcházejí dûm od
domu od çtvrtka do Bílé soboty a dostávají odobçanû ponejvíce peníze. V minulosti chodili po vesnici dêvçata i chlapci
a pak si tento >nançní p‡íspêvek rozdêlovali podle toho jak vydatnê hrkali
nebo klapali.
Jan Richtr

Klapaçka ze sbírek svitavského muzea.
lese a paní Dvorschakova vezez nedalekého
Langrova statku mléko na trh na vozíku za
pomocítaæného bernardÿna. A dêti hrdinsky
stojí na vysoké podezdívce krásnê kovaného
plotu. Copak kluci, protyto nebyl problém,
ale dêvçata - malou Adélkutam museli vysadit. Teâtu v¿ichni s ús mêvempózují panu
fotografovi. Mnê se to na mémsní mku nepoda‡ilo. Jednaktu uæ nebyl ten krásnÿ plot
a studenti p‡echázející po znaçenémp‡echodu mêli naspêch do ¿koly. Pan nadlesní i ta
paní s mlékem moæná projeli ve svémautê
kolema místo mê sledovali p‡ednost na k‡iæovatce. Atakje mûj sní mek nevyprávêjící,
ale svitavskÿ zámekje krásnÿi dnes, a nejen pro turisty.
M
ilo¿ Vanêk

st rana I V

Je¿tê jednou Komárek

Takjs me minulÿ mêsíczahájili vÿstavuobrazû Vladi míra Komárka. Bohuæel bez autora.
Kdyæjsem muveçer p‡edvernisáæí telefonovala,
ozvalose na druhémkonci neodolatelnÿmhlasem:
... Váæenápaní‡editelko,jájsemse málempo... Je
mi to hroznêlíto, ale dotêch Svitav nedojedu...
Pochopilajsem, æe st‡evní ch‡ipkase nevyhne ani takovému umêlci,jakoje Vladi mír
Komárek a domluvilijs me dernisáæ (tedy nêcojako ukonçení vÿstavy) naúterÿ 7. kvêtna
v 1 7 hodin. Vzhledemk tomu, æejs me uæ
vÿstavu pana Komárka posunovali z dûvodu
jeho zdravotního stavu z loñského roku na leto¿ní ata p‡eloæená vernisáæ se námtaky moc
nepovedla, mámtrochu strach. Æe se panu
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Vladi mírovi zhor¿í problémysesrdcem, s klouby (chodí o berlích), nebojej zastihne nêjaká zrádná viróza. No ale nezkuste to! Malí‡e
a vypravêçejeho kalibru! Kdo se bojí, nes mí
do lesa, ‡íká staré çeské p‡ísloví. Atak zatí mvê‡í mjá, Vladi mír Komárek a snadi vy,
æe v¿e dob‡e dopadne a v¿ichni se sejdeme
uprost‡ed obrazû, knih a zají mavého povídání. Jako zálohu vám p‡edkládám nêkolik
my¿lenek z Komárkovÿch knih.
... Maluji celÿæivot stejnê. Nemámvÿtvarnÿ
názors reostatem. Není nasvêtê nictak doçasnéhojakopopularita. T
ouhastát v çeleje naivní.
Kdoví, kdetoçelobudezítra. ... Za mladase moji p‡átelé bavili hlavnê o dívkách. Nevyhovovalo

mnêto. M
êljsemdojem, æepouze umênístojíza
to, abyse o nêm mluvilo. Kdyæjsemzjistil, æeto
nenípravda, bylo uæpozdê. Atak mi zûstalojen
to mluvení... Myslím, æe bÿt neúspê¿nÿm malí‡emje¿têneníæádnátragédie. Znaljsemjednoho z Nêmecka aten to dotáhl aæ na ‡í¿ského
kanclé‡e. Je ov¿empravda, æetochcetakysetrochuvênovatpolitice... Rádjsemjezdil do Ruska.
M
iluji obrazyæida Chagalla, kterÿje takypravoslavnÿ æid. M
iluju 8lozo8i tohoto národa:
:V
odku popijem, ogurjec zakousneme apak se
obêsíme nebo neobêsíme-je¿tênevíme. ;... Mám
rád náv¿têvu, ale nesná¿ím pobytovÿ zájezd.
Sámna náv¿têvychodímvædypojídle, nejsem
totiæsociální p‡ípad, abych se chodil nêkam
najíst. Pokudneníæena doma, taksámpotraviny ani nenabízím. Jedenznámej‡íká, æe u Komárkûse podávápouze ruka... Rasis musje vêc
starájakolidstvo. Vdobách, kdyseje¿tênecestovalo, tak se alespoñ nenávidêli mládenci z rûznÿchvesnic ap‡íleæitostíkervaçkámbylytaneçní
zábavy. Nevê‡ímv rozdílnost rasovou. Pokudtaít
dyjerozdílnost, taktojevevzdêlanosti lidí... M
rádvÿtvarné umêníje záleæitostítak 2%populace, tudíætímnemusí bÿt æivotnêzasaæen kdekdo.
Na druhÿstranêje alepravda, æe bÿt zasaæen urçitÿmdruhemumêní, znamená mít æivot bohat¿í aƒ
setolíbí nebo ne. Mûjprof
esor ¢tipl ‡íkal, kdyæp‡i¿el z koncentráku, æe nejd‡ív umírali tylidi, kte‡í
mêlijakoideáljentoærádlo. Aærádloji m Nêmci
vzali a oni umírali, protoæe to byl celkovejs mysl
jejichæivota. Takæe to umêníje velice závaænÿ...
Blanka Çuhelová
(ale hlavnê Vladi m
ír Komárek)

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

3. Pá 1 7: 00 - 21: 00 hod. Bílÿ dûm
Svitavanka - posezení s dechovkou

Vstupné: dobrovolné

1 0. Pá 19: 30 hod. Bílÿ dûm
Ond‡ej Havelka, Melody Makers
a Sestry Havelkovy:

Vzpom
ínka na hvêzdnÿ prach

Ond‡ej Havelka ajeho Melody Makers se
zabÿvají autentickou interpretací populární hudby období raného a vrcholného
swingu od poçátku let t‡icátÿch aæ k ranÿmletûmçty‡icátÿm.
Vstupné: 180,- Kç
15. St 19: 30 hod. Bílÿ dûm
Divadelní abonentní cyklus JARO 2002
Divadlo Se mafor Praha

Poku¿ení svatého Antonína

Zpêvohra Vladi míra Franze a Ji‡ího Suchého, reæie: Petr Novotnÿ
Hrají: Ji‡í Suchÿ, Jitka Molavcová, Marek
Valenta, Patrik Stoklasa, Lucie Çerníková,
Radek Seidl, Zlata Kinská, Jára Bene¿,
Michaela Ze mánková
Vstupné: 100,- Kç

1 6. Çt 19: 30 hod. Kino Ves mír
Koncert: Big Band Svitavy
Vstupné dobrovolné

18. So

Národní vÿstava amatérské
fotograKe

11: 00 hod. Ottendorferûv dûm
Zahájení vÿstavy a vyhodnocení soutêæe

Mêstské muzeum
Povídání nad vystavenÿmi fotogra>e mi se
çleny poroty

19. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám

Dÿchánek v Trámu
aneb ¿koliçkové mañaña

¢est mañáskovÿch etud
Piknik, Boty, ETarûæe, P¿trosí vejce, Zahradnická, Çáry máry kvik kvik
Uvidíte, jak se t‡ída Bruncvíkû vypo‡ádala se zvládnutí m mañáskovÿch loutek,
které si dêti sami vyrobily ataké vymyslely
p‡íbêhy, jeæ vámv pre mié‡e p‡edvedou.
Vstupné: dobrovolné

19. Ne 1 9: 30 hod. Bílÿ dûm
Divadelní abonentní cyklus JARO 2002
Divadlo Petra Bezruçe Ostrava

Tracyho tygr

Hudba: Vlasti mil ¢mída, hraje THE GIZD.
Reæie Ji‡í Seydlerj. h.
Hrají: R. Krajço, M. Viktorová, M. Æáçek,
K. Krejçí, N. Lichÿ, M. Przebinda a dal¿í
Vstupné: 100,- Kç

22. St 1 9: 30 hod. Bílÿ dûm

Politické hara¿ení

Miloslav ¢i mek a Zuzana Bubílková vracejí politikûmjejich fauly.
Vstupné: 180,- Kç

29. St 1 9: 30 hod. Park Jana Palacha
Koncert KPH

Æesƒovÿ sextet Svitavy

Æesƒovÿ soubor sloæenÿ z hudebníkû na¿eho regionu.
Radek Jí¿a - tuba
Luká¿ Moravec - trombon
Ji‡í Pospí¿il - trombon
Petr Pospí¿il - trombon
Jaroslav Dvo‡ák - trubka
Richard Hora - trubka
31. 5. - 2. 6. Çt, Pá, So Kino Ves mír

Národní soutêæ amatérskÿch
Kl mû a videoprogramû
Vÿstavy (otev‡eno p‡i akcích SKS)

Divadlo Trám

Karel Mácal, Poliçka: Kresby
Bílÿ dûm

Ji‡í Hájek, Poliçka: FotograKe

k v êt e n 2 0 0 2

V

Pozvánky na po‡ady SKS

Ond‡ej Havelka, Melody Makers

a Sestry Havelkovy:

st rana

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

Vzpom
ínka na hvêzdnÿ prach

Nové koncertní showvênovanétê m, kdoæ

v hvêzdnÿ prach se obrátili...
Motto:

Tklivá melodie písnê vypráví o purpurové mprachu soumraku, kterÿ se vkrádá
zkrzevá pastviny mého srdce. A hvêzdy,
ty malé hvêzdiçky, jeæ hynou v æalu, mi
p‡ipomínají, æej uæ nejs me spolu. Tojsou
slovatklivé melodie Hoagy Carmichaela
Star Dust - Hvêzdnÿ prach. Ach, vskutku
j uæ nejs me spolu. Kamjste sejen podêli
vysta‡íjazzoví bardi, králové a vévodové
swingu, kdejste Benny, Loui, Bingu, Rudolfe Antoníne? Ode¿li jste, v prachjste
se obrátili, av¿ak hvêzdnÿ! Ano, díky
hvêzdné mu prachu, jenæ se sná¿í na na¿e
hlavy a usazuje v na¿ich srdcích, v nás
navædy zûstanete!
Jedenrokje opêt za námi, ale pro mne
a mûj orchestr Melody Makers se nic nemêní, dále na¿e æivoty plynou ve znamení
lásky k historické mu jazzu a swingu. Je
tujenjedna maliçkost, zvolna si zvykáme na novou situaci: interpretuje me sice
po‡ád stej nou historickou etapu vÿvoje
pop- music, ale odloñského roku uæ hrajeme hudbu minuléhostoletí. Çasovávzdálenost od doby, ve které se na¿e milovaná

Politické hara¿ení

aneb S politiky stále netançí me

Zuzana Bubílková a Miloslav ¢i mek vra-

cejí politikûmjejich fauly...
Hrají a zpívají:

Miloslav ¢i mek, Zuzana Bubílková a sku-

pina Lokomotiva ( Vítek Fiala, Petr Vond-

ráçek, Norbi Kovács, Karel Schürrer)

Milí na¿i diváci,
p‡ijali js me nabídku, abychom na internetovÿch stránkách Divadla Ji‡ího Grossmanna reagovali na nêkteré va¿e dopisy,
které námposíláte k po‡adu Politické hara¿ení, aneb s politiky stále netançí me.
Jak uæ z názvu plyne, jednáse o útvar satirickÿ, je proto zbyteçné, abyste nám
nadávali, æe politiky ironizuje me. To je
totiæ pri ncip tohoto po‡adu. Kdo chce

hudbarodila, se sice stále zvêt¿uje, p‡estojejasné, æe starÿjazz a swingjsou stále
schopni bavit lidi a tedy æít!
Práce na minulé mprojektu nás naplnila velkou energií a tak se vehe mentnê
vrháme do nové práce. Po nadmíru p‡íjemnÿch zku¿enostech z diváckého ohlasu
P‡íbêhujazzu alias Strçte si tysánê... 
jse mse rozhodl navázat na dva principy:
Sólové p‡edstavení jednotlivÿch muzikantskÿch osobností orchestru. Kaædÿ
z hudebníkû se blÿskne virtuozní mkouske m z jazzového çi swingového æánru,
kterÿje mu nejbliæ¿í, kterÿ nejlépe vystihne
jeho hráçkÿ styl, ale i lidskou mentalitu.
Od nálady melancholické aæ po hravé
crazy.
Putování za hvêzdnÿmi osobnost mi
meziváleçné éry, které jsou na¿i mi oblíbenci, miláçky, favority a tudíæ vzory.
Vêt¿inou si ¿iroká ve‡ej nost spoj uje toto
hudební obdobíjen s nêkolikaj mény, jako Louis Armstrong, Glen Miller, Benny
Goodman a pod. Vedle nich çi spolu s ni mi
v¿ak najazzové mnebi zá‡ila celá plejáda
dal¿ích hvêzd, jejichæ svêtlo zvolna pohasíná. Atomu musí me zabránit. Jsouto
legendy, jejichæ hudbaje stále æivá a proto
stojí za toje znovu p‡ipomínat.
Je zcela nabíledni, æe tyto dva principy lze p‡irozenê propojit. Kaædÿ z çlenû
orchestru má nêj akého svého favorita,

sly¿et chválu, aƒ si zaj de na mítink politika, kterého zboæñuje.
I kdyæ, mezi námi, diví me se lide m,
kte‡í vê‡í své mu politikovi tak, æe kvûli
nê mu námdokáæí nejen nadávat, ale dokonce æádat ‡editele televize, parlament
i prezidentskou kancelá‡, aby nás zakázali. A kdyæ vás nezakáæou, tak vám
p‡ej u, aby vás aspoñ tre>l ¿lak, napsal
námdivákz ùstí nad Labe m, kterÿse podepsal tí m nej ménê roz¿í‡enÿmj ménem
u nás - Novák. Zatí mvás, váæenÿ diváku,
¿lak nevysly¿el a svou æivotosprávou dêláme v¿echno proto, aby vás nevysly¿el
ani do budoucna. Také nás nikdo nezakázal a neæaloval, protoæe politici mají chytré právníky, kte‡íji mto, kdyæ z rozzu‡ení
vychladnou, roz mluví, neboƒ vêdí, æe v¿echno, co v na¿empo‡adu o politicíchtvrdí me,
máme dokladováno. Ato, jakÿm zpûsobe mto komentuje me, je na¿e obçanské
právo. Nikomu své názory nevnucuje me,
podáváme pouze ná¿ pohled na politické
dêní. Vychází me p‡itomz názoru, æe kdyæ si
z nás politici dêlají legraci dennê, proç
bychomji mtojednou mêsíçnê nevraceli.
V nêkolika dopisechjste nás také obvinili, æe do nêkoho se strefujeme víc, do nêkoho ménê. Ano, to je pravda. ”ídí me se
totiæ konkrétní mdêní mna politické scénê,

kterého obdivuje, kterého se snaæí napodobit nebo kterÿjej dokonce kdysi, nêkdy
na poçátkujeho muzikantské kariéry, vûbec
kjazzu obrátil. Proto kaædÿz nás p‡edvádí
nêj akÿ kousek z jeho repertoiru. Kaædÿ
z nás p‡edstavuje svého oblíbence a zároveñ sebe sama. Pan bubeník Novák p‡edvádí Gena Krupu, pantrumpetista Patocs
Bixe Biederbacka, Michal Goody Zpêvák
Bennyho Goodmana, pan Havelka zazpívá nêco od Binga Crosbyhoi staré blues.
Zkrátka a dob‡e, co nástroj, co post v kapele, to atraktivní kousek z dílnylegendárního muzikanta, kterÿ se sice uæ dávno
v prach obrátil, av¿ak zatracenê hvêzdnÿ!
Nerad bych, aby nové shows názve m
Vzpomínky na hvêzdnÿ prach pûsobilo
p‡íliæ nostaligocky. Jeto programplnÿ gagû alegrace, nabitÿ energickÿmjazze m,
tepající m swinge m, bláznivÿm tance m
a stepe m!
Ond‡ej Havelka
které se ne‡ídí principemvyvaæování. Nêkterÿ mêsíc se více zviditelníjednastrana, dal¿í mêsícjiná. Rozhodnê v¿ak nikoho
zámêrnê neproteæujeme. Kdyæ to tak vezmeme kolemdokola, miláçka na politické
scénê, kterého bychomchtêli chránit, ani
nemáme. Pisateli z Brna, kterÿse podepsal
jako Souçek, a nadával Miloslavu ¢i mkovi
do Hodaçû a Bobo¿íkû, neboƒje proti osumdesáti procentûm národa, bychom chtêli
vysvêtlit, æe se rozçílil zcela zbyteçnê. Ve
scénce Táta s mámou hrál ¢i mek roli táty,
zarytého odéesáka, a proti‡eçil çty‡koaliçní mámê. Nemluvili js metedyzasebe, ale
parodovali js me situaci, která v té dobê nastala podle prûzkumû v mnoha rodinách.
Bohuæel, stává se námto po mêrnê
çasto, æe nás lidé ztotoæñují i s názory,
které nevyslovuje me za sebe. Dokonce
jednou, kdyæjs me ironizovali nadmêrnou
konzumaci alkoholuv Çecháchveskeçi Nad
dopisy pijákû a Miloslav ¢i mek hrál opilého,js me dostali rozho‡çenÿdopis, ve kterém
po mnoha nadávkách byla vêta:  Minule
byl ¢i mek v televizi tak oæralÿ, æe mu ani
nebylo rozumêt.  Hraje hra a æivotje æivot. Ve skuteçnostijetotiæ pan ¢i mek abstinent, kterÿ vylévá i rumové pralinky.
Va¿i auto‡i Zuzana Bubílková
a M
iloslav ¢i mek
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Divadlo Petra Bezruçe Ostrava

Tracyho tygr

P‡íbêhlásky Tracyho a Laury, kte‡í se
¿ƒastnê na¿li a vzápêtí pro pouhou malichernostjeden druhéhozaseztratili. Laura
se provdá a Tracyse protloukáæivotemsám.
Po letech se vrátí na místojejich prvního
setkání hledat to, co mu v æivotê schází...
P‡íbêhse odehrává v anonymnê p‡elidnêné m, neurotizované m New Yorku, kterÿje
v autorovê pojetí mistrnÿm obraze msouçasného pragmatického a du¿evnê nep‡íli¿
zdravého svêta, kterÿ se k citlivÿmdu¿í m
chová nelaskavê a v nêmæ sejentêæko hledá cesta k porozumêní.
W
illiamSaroyan (1908-1981)je americkÿ spisovatel arménského pûvodu. Napsal více neæ sto knih. Mezi mladÿmi lidmi
celého svêta ho proslavily p‡edev¿í m útlé
kníæky Tracyhotygr, Lidská komedie, Odváænÿ mladÿ muæ nalétající hrazdê a Tati,
tobê p‡eskoçilo.
Na otázku, çí m mûæe bÿt Newyorçan
Tracy blízkÿostravské mládeæi odpovêdêl
jeho p‡edstavitel Richard Krajço:  Mnê
osobnêje tento p‡íbêh blízkÿ svou vnit‡ní
obláçkovou poetikou, dle mého názoru
ne nepodobnou Exupéryho Malému princi.
Ataky si ho dokáæu æivê p‡edstavit jako
Divadlo Se mafor Praha

Poku¿ení sv. Antonína
Peklo s krásnou tvá‡í

Dlouho oçekávaná a nêkolikrát odkládaná pre miéra hry Poku¿ení sv. Antonína se
v divadle Se mafor konala 19. ‡íj na. Premiéra mêla velkÿ úspêch, reprízyjsou vyprodané, kritiky v novinách byly vêt¿inou
p‡íznivé, vel mi hezky o p‡edstavení mluvil
vjednomze svÿch pondêlníchtelevizních
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naivnê kreslené p‡íbêhy, jaké má ve svÿch
posledních klipech Moby. .. P‡íbêh Tracyhoje nabitÿjakousi rebelií, kterou v sobê
má kaædÿ teenager, kaædÿ mladÿ çlovêk,
aƒ uæje z New Yorku, Prahy nebo Ostravy.
Ne náhodou mê v téhle souvislosti napadá
i mladÿ Hamlet. Stej nê jako v Hamletovi
je i v Tracym rebelie, touha po poznání,
po nezávislosti, a zároveñ vnit‡ní strach.
Tedy k‡ehkost a zároveñ tvrdost kaædého
dospívajícího çlovêka. 

Autor hudby, populární klávesista Vlastík ¢ m
ída o Tracyho tygrovi ‡ekl:  Moc se
mi líbí nápads tygrem, kterÿvlastnêje a není. Je to pocit... nálada... to, co si çlovêk
myslí, i kdyæ t‡eba nêcojiného ‡íká. Kdyby
za kaædého z nás mluvil takovÿtygr, asi bychomk sobê byli mnohemup‡í mnêj¿í... Napadlo mne vyjád‡it tohohle i maginárního
tygra muzikou, takæe se v¿echny nálady, radosti, bolesti, steny odehrají v hudbê a prost‡ednictví mæivého interpreta najevi¿ti... 

vstupû Ji‡í Çernÿ. Coje p‡íçinou tak velkého ohlasu v dne¿ní dobê p‡ehlcené muzikály a dal¿í mi hudební mi i jevi¿tní mi
poçiny? Základe mje samoz‡ej mê dob‡e
napsaná hrajak potextové, tak po hudební
stránce. Libreto Ji‡ího Suchého na p‡íkladu poustevníka Antonína a sil usilujících
ojeho du¿i ukazuje, æe zlo se ne musí navenek vædy projevovat o¿klivê a odpudivê,
a pro dosaæení svÿch cílûse naopak dokáæe

p‡evléknout dotoho nej krásnêj¿ího a nejlákavêj¿ího ¿atu. Tato my¿lenkaje pakrozehrávána do ‡ady situací, které vedou aæ
k p‡ekvapivé mu rozuzlení. Tomuto vÿvoji
a dêní najevi¿ti se pod‡izujei hudba, která
osciluje od pokorného poustevnického meditování aæ po âábelské reje pekelnÿchsil
laçnÿchvítêzství nadsvatÿm muæem. Nêkteré hudební motivy se v ‡ádulogiky dêje vracejí a dále vyvíjejí a obmêñují, a vytvá‡ejí
tak kompaktnítvar vrcholící závêreçnÿmandêlskÿmzpêvem, kterÿ p‡echází ve spoleçné
>nále, v nêmæ úçinkujícíjakoby vystupují ze
svÿch postav a nazávêr na melodii evokující
vzpomínku na Jaroslava Jeæka, zpívají:
Doneslo se námæe prÿje
Dobrá rada nadzlato
Atak na¿e komedie
Poradí vámjak na to
Vêzme æe na svêtê ráj
Nebude uæ k mání
Proto neprodlenêv cuku letu
Zvyknême si nato æe tu
Peklo bude plnit svêtu
Jeho p‡ání

Ivan Kott, Zpravodaj Joná¿-klubu ç. 3
listopad 2001

Brass Band Svitavy

V kvêtnu bude urçitê hezky, teplo...
alespoñ doufám. Ta aby námnebylo v parkuzi ma, aæ si p‡ijdeme poslechnout hudbu
æesƒového sextetu, kterÿ námodtroubí konec zi mní uzav‡enosti a pozve nás s hudbou ven.
V¿ichni muzikanti sextetujsou zdej¿í
a vÿborní aktivní decha‡i, ze v¿ech vzpomenu alespoñ Luká¿e Moravce, kterého
js metusly¿eli nedávnojako sólistus brnênskÿmsymfonickÿmorchestre m.

Dechová muzikarozveseluje, starái nová.
My usly¿í me i vel mi starou, z alæbêtinského
období Anglie 16. století. Tato vÿrazná doba
p‡inesla vedle Shakespearai skladatelejako
t‡eba W
illiam Byrd nebo Jeremiah Clarke.
Jejichskladby, svêtskéi duchovní vedlesebe,
mají bezprost‡ední s mysl pro p‡írodu, æivot
i humor té doby. Auto‡i Purcell a Händel
proæili svûj æivot taky v Anglii, ale o století
pozdêji. Takyje máme uæ víc ve svémpodvêdomí. Jsou to tvûrci úæasnÿch barokních
evergreenû, v¿ak nêkteré z nich usly¿í me.

Století následující, os mnácté a uæ klasické, námzastoupí skladatel çeskÿ- Ji‡í
Ignác Linek.
Jetojedenz hudebníkû- kantorû, kte‡í
neemigrovali a zacenuosobníchobêtí (jak
také v Çecháchjinak) rozvinuli hudební
styl doby do pûvabné podoby. Vzpomeñme v¿ak na Du¿ka, Koæeluha, J. J. Rybu....
Myslí m, æe to není ¿patnÿ nápad hrát
v parku. Takyse mi líbí my¿lenka, æe se sem
tam p‡idají i ptáci, ze v¿ech decha‡û ti
nej nêænêj¿í.
Blanka ¢efrnová

k v êt e n 2 0 0 2
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OKRESN KNIHOVNA
VE SVITAVáCH
Máchova alej ç. 1, 568 02 Svitavy

Tel.: 0461/ 54 17 15

Vÿpûjçní hodiny
PRO DOSPëLÉ
+ I NTERNET
Po- St
9- 17
Çt
zav‡eno
Pá
9- 17
So
9- 11

PRO DëTI
+ I NTERNET
Po - St
13 - 17
Çt
zav‡eno
Pá
13 - 17

Dûm dêtí a mládeæe 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

1. St

V minulÿch dnechjs me obdræeli reakci
na çlánek paní L. Kruæíkové z dubnové
Lucerny. P‡estoæejs me p‡islíbili, æe v na¿em
zpravodaji nedáme prostor sporûma polemikám, rozhodli js me seji zve‡ej nit. Reakce
pana Fochleratotiæ nebylaojedinêlá. Doufáme, æe do budoucna sejiæ ve¿kerÿmpolemikámv na¿emzpravodaji vyhne me.
Redakce

M
edvêdí sluæbajubilantovi
Oslavnÿ çlánek k 80. narozeninámJi‡ího Kare¿e byl prost‡ední astar¿í generaci
p‡ekvapením. Nevê‡ili svÿmoçím. S ocenêním Kare¿e, reæiséra divadla, by se dalo
sjistÿmi vÿhradami souhlasit, cov¿aks Kare¿em, reæiséremlidskÿchosudû? Otomçlánek cudnêpomlçel...
Vraƒmese dolet poruskéokupaci v srpnu
1968. Dolet p‡epolitizovanéhoæivota, rozjit‡enÿchprovêrkami, ji miæstatisíce lidíp‡i¿lo
o své místo. Probíhal proces tzv. konsolidace
KSÇ. Doba, kdyi nevinnémuæertíkup‡ikládalastrana nep‡átelskÿpodtext... Soudruh

Cílová cykloturistickájízda do Javo‡íçka - bliæ¿í informace p. Hábík

7. Çt 17: 00 hod. Nadace Joaefa Plívy.

Pêstitelské setkání

pro milovníky kak-

tusû, sukulentních a pokojovÿch rostlin.

12. Ne 8: 00 hod. St‡elnice DDM

nách.

St‡elecká soutêæ

16. Çt 18: 30 hod. Nadace Josefa Plívy

18. So 10: 00 hod. DDM

Keram
ické dopoledne pro ve‡ejnost
Cena 20,- Kç na osobu

25. So

Za zdraví mkolemSvitav

cykloturistickájízda, inf. p. Hábík

Dennê do 19 hodin, So a Ne po dohodê
P‡ijâte si zahrát stolní tenis, softtenis, elektronické ¿ipky, stolní hry, stolní kopanou,
florbal, squash, hry na poçítaçích avyuæít
I NTERNET
.

III. Z¢ Riegrova ul.

7. ùt 16: 00 hod. zahrada III. Z¢

VI. kytarové setkání utáboráku

Vez mête dêti a p‡íjâte k ohni si opéct bu‡tíky
za doprovodutáborovÿch písniçek.
8. St

Cykloputování ùsteckoorlickem
Cyklooddíl III. Z¢ po‡ádá pravidelné
vyjíæâky na kole do okolí Svitav kaædé
úterÿ od 16. hodin.

tel. 53 43 12

e- mail: sybront @email.cz

- parní æeleznice Mladêjov

Vzduchová pistole 60 a 40 ran

ZU¢ SVITAVY

http://sybronto. unas.cz

Vstupné 25,- Kç

Vÿlet Klubu Korálkování

V
alde mar Fochler

tel. ç. 0604/31 26 92

Dêtská diskotéka
9. Çt

Kare¿ p‡ispêchal stranê na pomoc tím, æe
nastudoval Olbrachtovu Annu proletá‡ku.
Nejslab¿í Olbrachtovo dílo, navícs takovÿm
obsazením, bylop‡edemodsouzeno k nezdaru. P‡edev¿ímu ¿kolní mládeæe. Tapovinnê
zaplnila sál i se svÿmi uçiteli. T
ext Anny
proletá‡kyz ústjejich uçitelkyvyvolal hlasitÿs mích. Marné bylo napomínání uçitelû...
Kare¿ovÿmp‡içinênímse z p‡edstavení
stala politická af
éra za asistence Státní
bezpeçnosti a p‡íslu¿nÿch ú‡adû. Rozsáhlé
vy¿et‡ování, vÿslechy æákû, uçitelû a pracovníkû JKPsice politickÿ motiv nezjistily
,
ale obêtnímberánke mse stali uçitelé. Následovalyvyhazovyz místa, v lep¿ímp‡ípadê dojíædêní navenkovskou¿kolu. Soudruh
Kare¿ byl neúnavnÿ. Vpronásledování podobnêpostiæenÿch nepolevil ani tam, kdyje
aparátníci strany nechávali uæ na pokoji.
Vsouvislosti s çlánke msoudruæky Kruæíkovév Lucernêse çlovêkuvtírají dvêotázky-je morální mlçkyp‡ihlíæet zlu? Lze odpustit neodpustitelné?

Asociace Brontosaura

4. a 25. So 15: 00- 18: 00 hod. Bílÿ dûm

Poradna pro ve‡ejnost o pokojovÿch rostli-

VI I

15. St 17: 30 hod. sál ZU¢

Æákovskÿ hudební veçer

23. Çt 19: 00 hod. Ottendorferûv dûm

Koncert absolventû

30. Çt 1 7: 00 a 19: 30 hod. Bílÿ dûm

48. cestovatelskÿveçer Du¿ana Romportla

Cesta po Mexiku - Belize - Guatemale

Kaædÿ çtvrtek od 15: 00 hod.
Skleník Nadace Josefa Plívy

Pravidelné schûzky pêstitelû (dêtí
a mládeæe)

Akadem
ie taneçního oboru
21. ùt ZU¢

Zápis do ZU¢ Svitavy

9: 00 - 10: 30 hod.
hudební obor pro æáky p‡ed¿kolního vêku
14: 00 - 16: 30 hod.
hudební obor pro æáky star¿í od 14let

14: 00 - 16: 30 hod.
taneçní a vÿtvarnÿ obor pro dêti p‡ed¿kolního vêkui æáky star¿í

Nadace Josefa Plívy

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

e- mail: nadace @svitavy. cz

do 20. 5.

Cesty, cesty, cestiçky...

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

15. St 18: 00 hod.

Foto - vÿstava svitavského klubu Laurus
ajeho p‡átel.

Jak p‡edcházet onemocnêní
Návrat k celkovému zdraví

Kaædé úterÿ 19: 00 hod.

22. St 17: 00 hod.

Bliæ¿í info Irena Plívová nebo Dr. K‡enková.

Zahájení vÿstavy, spojené se soutêæí pro
základní ¿koly.

12. Ne 18: 00 hod. Bílÿ dûm

6. - 8. 9: 00 - 17: 00 hod.

B‡i¿ní tance

Gaudeamus ajeho nêmeçtí p‡átelé

z gymnázia mêsta PLOCHI NGEN.
Vstupné dobrovolné.

Zdravotní p‡edná¿ka paní M. Zitkové z Prahy

Malovanÿ svêt 2002

Vÿstava kaktusû, sukulentních
a tropickÿch rostlin
pêstitelû Svitav a okolí

st rana

VI I I

KINO VESMïR

tel.: 531 446

Pokladna otev‡ena kaædÿ den 17- 20 hod.

1. St

Takovázvlá¿tní rodinka

19: 30 hod.

USA 2001
Gene Hackman jako nezdárnÿ otec, kterÿ touæí
vrátit se zpêt ke své rodinê. Ho‡ká komedie.
Scéná‡ a reæie: W
es Anderson
Vstupné: 55,- Kç
titulky
108 min.

2. Çt 19: 30 hod.

Moulin Rouge

USA, Austrálie 2001
Æádné zákony. Æádná omezení. Jediné pravidlo.
Nikdy se nezamiluj. Muzikál. Pa‡íæ 1900- osobité spojení dekadence poçátku dvacátého století.
V hlavní roli: Nicole Kidmanová
Scéná‡ a reæie: Baz Luhrmann
Vstupné: 55,- Kç
titulky
128 min.
3. Pá 19: 30 hod.

Pán prstenû: Spoleçenstvo
Novÿ Zéland, USA 2001
prstenu

Jeho moc ovládne kaædého, kdo po nêmzatouæí.
Jenjedinÿ mu dokáæe odolat. Spoleçenstvo devíti
jej musí zniçit. První díl trilogie J. R. R. Tolkiena.
Reæie: Peter Jackson
Vstupné: 65,- Kç
titulky
178 min.
4. - 5. So
Ne

P‡í¿erky, s. r. o.

17: 00 hod.
15: 00 a 17: 00 hod.

USA 2001
Rodinná ani movaná komedie od tvûrcû P‡íbêhû
hraçek a Æivota brouka. Svêt neobyçejnÿch p‡í¿erek, které se nabíjejí z dêtského noçního strachu...
Reæie: Pete Docter
Vstupné: 50,- Kç
dabováno
92 min.
4. - 5. So, Ne

Mulholland Drive

19: 30 hod.

Francie, USA 2001
P‡íbêh lásky a osamêní se mêní v noçní mûru.
Kri minální spletitÿ p‡íbêh, kterÿ se vzpírá klasickÿmpostupûmi jednoznaçné interpretaci.
Scéná‡ a reæie: David Lynch
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 147 min.
6. - 7. Po, ùt

Zoolander

19: 30 hod.

USA, SRN, Austrálie 2001
3 %tuku, 1 % mozkové aktivity. Bláznivá komedie.
Komik Ben Stiller vytvo‡il >ktivní postavu svêtového topmodelu s dokonalÿm vzhledem a omezenou mozkovou kapacitou.
Scéná‡, reæie a hlavní role: Ben Stiller
Vstupné: 50,- Kç
titulky
90 min.

8. St

Fil movÿ klub

Buena V
ista Social Club

19: 30 hod.

SRN 1998
Hudební dokument o skvêlÿch kubánskÿch muzikantech, fenoménu kubánské hudby, o starÿch
lidech, jejich p‡ístupu k umêní a æivotu. Fil mzískal mnoho cen a proslavil kubánské muzikanty.
Scéná‡ a reæie: W
im W
enders
Vstupné: pro çleny FK: 30,- Kç
ostatní: 40,- Kç
titulky
105 min.
9. Çt

Billy Elliot

19: 30 hod.

GB 2000
Z boxerského ringu mezi baletky. Psychologickÿ p‡íbêh malého chlapce z anglického hornického mêsta
a ojeho cestê z chudoby na Královskou baletní ¿kolu.
Reæie: Stephen Dalbry
Vstupné: 50,- Kç
titulky
111 min.

10. - 12. Pá, So, Ne

Rokâábla

k v êt e n 2 0 0 2
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19: 30 hod.

ÇR 2002
Kdyæ vydræíte mlçet, usly¿íte melodie kolemsebe.
Jarek Nohavica, Karel Plíhal, Franti¿ek Çernÿ,
Karel Holas a dal¿í ve s mutné komedii Petra Zelenky ajeho p‡átel...
Vstupné: 55,- Kç
88 min.

13. - 14. Po, ùt

19: 30 hod.

Policajtka

USA 2001
Osudová zkou¿ka p‡itaælivé policistky Jennifer
Lopez. Thriller.
Reæie: Luis Mandoki
Vstupné: 53,- Kç
titulky
102 min.

15. St

Prci, prci, prciçky 2

19: 30 hod.

USA 2001
Panictví se zbavili, touhy po sexu ne. Pokraçování úspê¿né studentské komedie.
Reæie: J. B. Rogers
Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky 105 min.

16. Çt

19: 30 hod.

Koncert: Big Band Svitavy
Vstupné: doborovolné

1 7. - 19. Pá, So, Ne

Andêlskátvá‡

1 7: 00 a 19: 30 hod.

Novÿ çeskÿ Kl m
!
Láska, nenávist a strach zahalené mlhou tajemství... Dobrodruænÿ romantickÿ p‡íbêh podle románu Hany Marie Körnerové.
Reæie: Zdenêk Tro¿ka
Vstupné: 55,- Kç
118 min.
20. - 21. Po, ùt

19: 30 hod.

USA 2001
For mule!
Na okruhui vlásce mûæe zvítêzitjenjeden! Sylvester Stallone za volantemzávodního speciálu.
Sportovní p‡íbêh
Reæie: Renny Harlin
Vstupné: 50,- Kç
titulky
117 min.
22. St

Fil movÿ klub:

Nachové plachty

19: 30 hod.

ÇR 2001
Divadlo brat‡í Formanû. Fil m Miroslava Janka.
Sen o kráse ve svêtê zloby a nenávisti.
Poetickÿ umêleckÿ dokument.
Vstupné: pro çleny FK30,- Kç
ostatní: 40,- Kç
80 min.

23. - 24. Çt, Pá

19: 30 hod.

Bul¿it

USA 2001
Parodie na vlnu souçasnÿch studentskÿch komedií a buranskÿch komedií. Ne morálnê závadnÿ
>l m pro mládeæ. Bul¿it = blbost, blbina, pitomost.
Reæie: Joel Gallen
Vstupné: 55,- Kç
titulky
82 min.

25. - 27. So, Ne, Po

19: 30 hod.

M
ilionovÿzávod

USA 2001
¢est tÿmû, dva miliony dolarû. Pravidla? Æádná
nejsou! Situaçní komedie. Rowan Atkinson v hlavní roli.
Reæie: Jerry Zucker
Vstupné: 57,- Kç
titulky
112 min.

28. - 29. ùt, St

19: 30 hod.

Vÿlet

KINOKAVÅRNAGALAXIE
1. St

Taková zvlá¿tní rodinka
Vstupné: 55,- Kç

2. Çt

Vstupné: 55,- Kç

Návrat do Ze mê Nezemê

USA 2002
Vê‡te na kouzla a pohádky! Pak budete létat!
Ani movaná pohádka - volné pokraçování klasického disneyovského >l mu Peter Pan.
Reæie: Robin Budd
Vstupné: 48,- Kç
dabováno
72 min.

20: 00 hod.

20: 00 hod.

Vstupné: 65,- Kç

titulky

4. So

P‡í¿erky, s. r. o.
Vstupné: 50,- Kç

4. So

Vstupné: 55,- Kç

178 min.

15: 00 hod.

dabováno

USA 2001
92 min.

20: 00 hod.

Mulholland Drive

Francie, USA 2001
od 15let titulky 147 min.

7. ùt

20: 00 hod.

8. - 9. St, Çt

20: 00 hod.

10. - 11. Pá, So

20: 00 hod.

Zoolander

USA, SRN, Austrálie 2001
Vstupné: 50.- Kç
titulky
90 min.

Pravá blondÿnka

USA 2001
Letos letí blondÿnky, ale pozor... Ro mantická
studentská komedie.
Reæie: Robert Luketic
Vstupné: 50,- Kç
titulky
97 min.

Rokâábla

ÇR 2002
88 min.

Vstupné: 55,- Kç

14. ùt

20: 00 hod.

Policajtka

Vstupné: 53,- Kç

15. - 16. St, Çt

titulky

Prci, prci, prciçky 2
Vstupné: 50,- Kç

USA 2001
102 min.

20: 00 hod.

USA 2001
od 15let titulky 105 min.

17. - 18. Pá, So

20: 00 hod.

Andêlskátvá‡

Novÿ çeskÿ Kl m
!
118 min.

Vstupné: 55,- Kç

21. ùt

For mule!

Vstupné: 50,- Kç

20: 00 hod.

titulky

USA 2001
117 min.

22. - 23. St, Çt

20: 00 hod.

24. Pá

20: 00 hod.

Scary Movie 2

USA 2001
Æádné zábrany, æádné slitování - prostê hustej
ná‡ez!!! Hororová parodie na >l my: Hanibal, Zámek hrûzy, Dracula, Vymítaç âábla a dal¿í
Reæie: Keenen Ivory W
ayans
Vstupné: 50,- Kç
titulky
82 min.

25. So

15: 00 a 1 7: 00 hod.

USA 2001
108 min.

Pán prstenû: Spoleçenstvo
Novÿ Zéland, USA 2001
prstenu

30. kvêtna - 1. çervna Çt, Pá, So

2. çervna Ne

20: 00 hod.

USA, Austrálie 2001
titulky
128 min.

3. Pá

Bul¿it

Celostátní kolo

titulky

Moulin Rouge

novÿ çeskÿ Kl m
!
Co si doma ne‡eknete, dozvíte se cestou. Psychologická road movie. Komornê ladêné vyprávêní
o vztazíchjedné rodiny. Iva Janæurová ajejí dcery
Theodora a Sabina Remundovy v hlavních rolích.
Scéná‡ a reæie: Alice Nellis
Vstupné: 65,- Kç
100 min.

Festival amatérskÿch
videoprogramû a Kl mû

tel.: 0602/969 647

Vstupné: 55,- Kç

titulky

20: 00 hod.

M
ilionovÿzávod
Vstupné: 57,- Kç

28. - 30. ùt, St, Çt

Vÿlet

Vstupné: 65,- Kç

USA 2001
82 min.

titulky

USA 2001
112 min.

20: 00 hod.

Novÿ çeskÿ Kl m
!
100 min.

31. kvêtna- 1. çervna Pá, So

20: 00 hod.

Festival amatérskÿch Kl mû
a videoprogramû
Celostátní kolo

