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Vÿroçní cena Svitavského klubu Lau-
rus, �Svitavskÿ vûl�, se podle klubovÿch
stanov udêluje jedenkrát za rok. Cena je
udêlovánazavÿznamnÿçin, dílo nebo çin-
nost veprospêch mêstaSvitavynebopropa-
gující mêsto Svitavy. Laureáty uplynulÿch
let se stalytakové osobnosti, jako paní uçi-
telka¢ustrová, pandoktor ¢efrnaa�nejmlad-
¿ím�nositelemcenysevloni stal panprimá‡
Kilian. Kandidátemvÿroçní cenyzarok2001,
byl zvolen pan Zdenêk Holomÿ, zatrvalou
obrazovou propagaci a dokumentaci mêsta
Svitavy aæivotav nêmajehoregionu.

PanZdenêk Holomÿse narodil najiho-
západê vysoçiny v Dolních Nêmçicích ne-
daleko Daçic. Narodil se 7. srpna1924atedy
ve znamení Lva. Tímse dostal do vybrané
spoleçnosti Roberta Redforda, Supermana,
Jacqueliny Kennedyové çi Napoleona Bo-
naparta. Zcelaoprávnênê, protoæe Lev,jak
praví astrolog, máúæasnouschopnost ozá‡it
prostor a p‡estoæe se chovajíjako rozmaz-
lení monarchové, je têæké vzdorovat têmto
v‡elÿm, milujícím, láskyplnÿmahravÿmkoç-
kám. PanZdenêk Holomÿtenprostorsvÿmi
fotogra>emi skuteçnê proza‡uje, i kdyæ chy-
bêlo málo a protoæeje z rodiny muzikantû,
sámse mohl stát profesionálnímhudební-
kem. Taktosi muzicírujea kouká, abyvtom
pravémzábleskusvitusvêtlazmáçkl spou¿ƒ
fotoaparátuazanechal probudoucítenprcha-
vÿ okamæik svitu astínu, kterÿ dohromady
tvo‡í obraz. Obraz krajiny aæivota v nêm.
Inspirujícímokamæikembylo setkání s foto-
gra>emi FerdinandaBuçinyvçasopise �Pest-
rÿtÿden�. Jaksám‡íká: �Bylytofotogra>e
lidí, çastodetailytvá‡í, aletakúæasnêpûsobi-
vé, æe jsemsi zaçal p‡át nêco podobného
jednoudokázat�. To p‡ání se vrchovatê na-
plnilo a mûæe se otomp‡esvêdçit kaædÿ,
kdoalespoñçasodçasuprolistujeobrazové
publikace. Tou poslední a opravdu repre-
zentaçní, vydanou v nêkolika jazykovÿch
mutacíchje�Çeskárepublika�z roku2001,
dal¿í z na¿ehoregionujsouknihyo baroku,
renesanci çi lidové architektu‡e. ¢irokÿ
pohledçi drobnÿdetailjezachycens doku-
mentární p‡esností, ale zej ménas �muzi-
kantskÿm�vidêním. P‡i pohleduna¿iroké,
oblé kopcevysoçiny mûæetesly¿ettuváæ-
nou hudbu kostelní, kterou ov¿emzáhy

Vÿroçnícena
Svitavského klubu Laurus

vyst‡ídátrilek vodních pramínkû, potûçkû
çi monotónní opakované tóny kapek de¿tê
ƒukajících na sklo lidovÿch chalup, stejnê
jakonad‡evozámeckÿchvrat. Ptaljsemse,
která fotogra>e se stala tou nej..., nejzná-
mêj¿í, nejçastêji publikovanou, nejreprezen-
tativnêj¿í. Jeto obrázek dêvçátka, sedícího
naoknêdomuveSvitavách, hrajícísi s hadro-
vÿmpanáçkem, kterémuzpívá. Tafotogra>e
doslova obletêla svêt av polovinê ¿edesá-
tÿchlet se stalafoto¿lágrem. Zposledních
let je to �barokní� ¿erosvitová fotogra>e
k dílu soust‡edêného hrnçí‡e. ¢koda, æe ne-
p‡ízní osudu nebylo moæno realizovat �poci-
tovou� publikaci, kterájiæ byla p‡ipravena
v nakladatelství Kruh v Hradci Králové. To
dílo se mêloli¿it od ostatníchvlastivêdnÿch
knih zej ména tím, æe nemêla obsahovat
souvislÿtext, alejenomúryvkybásní, vzpo-
mínky pamêtníkû a hlavnê mnoæství fotogra-
>ckÿchobrazû, koláæí, nálad, citu. Vpovê-
domí svitavskÿch çtená‡ûje Mistr Holomÿ
zapsánsvÿmi �klasickÿmi�obrazovÿmi publi-
kacemi Svitav, SvitavskaazejménaVysoçiny.
Mnohdy je radost a poezie dnû, zachyce-
nÿchnafotogra>íchs námi, po celÿrok. To
zejménatehdy, kdyæ máme kalendá‡ a má-
me to ¿têstí, æe je ilustrován fotogra>emi
pana Holomého.

Milÿ pane Holomÿ, jsemrád, æe Vám
mohu blahop‡át k cenê, která symbolizuje
sílu, vytrvalost a úpornost, alei radost a potê-
¿ení. Navícje historickyna¿e, z na¿ichSvitav.
P‡eji Vámstálé zdraví a �Dobré svêtlo�.

MUDr. Josef Çáp

Jestliæejekvêtenv pûli, chodímev na¿em
mêstê navÿstavu...

22. Národní soutêæ avÿstava amatérské
fotogra>e bude mít svou vernisáæ, p‡edání
cenaprocházkuvÿstavouvsobotu18. kvêtna
v Ottendorferovê domêasvitavskémmuzeu.

Odroku1996setakdêjekaædoroçnê. Vy-
brané fotogra>e zaçínají svou pouƒ po vlas-
techçeskÿch(Prostêjov, KralupynadVltavou,
Hradec Králové, Praha) aslovenskÿch(Brati-
slava) ve Svitavách... Provázíje katalogti¿-
tênÿ na¿í tiskárnou...

Jakábudevÿstavaletos? Porotavybírala
z 645 snímkû od 106 autorû a 9kolektivû.
Mezi autorybylo¿est svitavskÿch: JanTichÿ,
Josef Çermák, Tomá¿ Hladík, ..., ... Na vÿ-
stavê uvidíme 99snímkû. Porota- tedy Vêra
Matêjû, Miloslav Hucek, Jaroslav ¢imon, Jo-
sef Klim¿a, Jind‡ich ¢picner ajejí p‡edseda
slavnÿçeskÿfotografJind‡ich¢treit- právêon
nás provede p‡i vernisáæi v¿emi vystavenÿ-
mi fotogra>emi...

Ataknezapomeñte: 18. kvêtnav 11 ho-
din v Ottendorferovê domê na slavnostním
zahájení (zazpívá svitavskÿ dêtskÿ sbor Hlá-
sek), p‡edají se ceny a poté vernisáæ a pro-
cházkavÿstavouachlebíçkyavínoçervené
i bílé a av¿e v muzeu...!

Dobrÿ den,
Jestliæe se kvêtenlámevçerven, chodí-

vámezpravidla do kina kinokavárny...
Festival amatérskÿchvideoprogramûa>l-

mûve Svitavách 30. kvêtna- 1. çervna. Ve
Svitaváchpopáté av posledníchletechtak-
‡ka kaædoroçnê. ¢est kategorií: Dokument,
Reportáæ a publicistika, Hranÿ >lm, Animo-
vanésnímky, Experimentálnítvorbaa ¢kolní
>lms maximální délkou20 minut, dêlí nej-
lep¿í amatérské >lmy vze¿lé z regionálních
p‡ehlídekcelé republiky.

T‡ídenní maratón>lmûv kinê, kafev ki-
nokavárnê. ”eçi o >lmechs porotou: Marián
Polák, Miloslav Kuçera, Ján Kuska, Josef
Valu¿iak, Hana Koæová aIvo Da¿ek.

Vpátek veçer, aby byla trochu zmêna,
zahraje Céçko v Trámu Bystrou¿ku, li¿ku.

Budete-li mít chuƒ a cestu kolem, za-
stavte se. Skoro kaædÿvlastníme nêjakoutu
videokameru atoçíme své >lmy... Anêkdy
neu¿kodí omrknout ty, kte‡í to moæná umí
o malinkolíp, jakjá.

P‡ijâte,... v¿akvíte, kdena¿ekinostojí...
Petr Mohr

Dobrÿden,
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Kostel sv. Jiljí (nêm. Egidikirche) je
tedynejstar¿í dochovanousvitavskoustav-
bou. Svou dispozicí odpovídá tehdej¿ím
stavebnímzvyklostemastavbasama, p‡es
mnoæství p‡ístaveb, p‡estaveba úprav, zûs-
talatak‡ka vintaktní, nezmênêné podobê.
Vímetedy, æe byl vystavênvrománské po-
dobê nêkdyv polovinê XII. století ajeho
zakladateli sestali mni¿iz premonstrátské-
ho konventuv Litomy¿li, kte‡í toto území
kolonizovali. Zarchitektonickéhohlediska
sejednáo stavbu, kterásvÿmvÿznamem
p‡esahuje hranice regionu. Trojlodní ba-
zilika s emporami nad boçními lodêmi,
kterésedohlavnílodêotevírají klenutÿmi,
prostornÿmi otvory, se mûæe pochlubit
pozoruhodnÿmzpûsobeminteriérovéhona-
svêtlení kombinacítmavÿchaplnê nasvêt-
lenÿchprostor. Takovágradace kontrastu
vtiskla stavbê neopakovatelnÿ duchovní
charakter. Jaká ale byla pûvodní podoba
kostela nevíme. Jednalo-li se o d‡evênÿ
vesnickÿkostelík(coæ bylozcelaobvyklé),
neboo kamennoustavbu, zûstáváotev‡enou
otázkou. Za‡azení stavby do románského
slohuje nejisté, av¿ak nêkteré architek-
tonické prvkyazvlá¿tê dispozice kostela
tomunasvêdçují. To, conás navádí doro-
mánského období, je patrociniumsv. Jiljí.
Sv. Jiljí († 720) se stal velmi oblíbenÿm
st‡edovêkÿm svêtcem, patronem mnoha
francouzskÿcha nêmeckÿch mêst azemí
ajednímze 14 pomocníkûv nouzi.

Pûvodní kostel byl kostelemfarnímaæ
dovystavêní kostela Nav¿tívení(pûvodnê
Narození) Panny Marie na svitavském
námêstí, tedy p‡ibliænê do roku 1250.
Poté seje¿tê stal farnímvobdobí p‡ene-
sení klá¿terního konventuz Litomy¿le do
Svitav bêhemhusitskÿchválek(snadod

roku 1421 do 1554) arekonstrukce po-
æáremzniçeného hlavního kostela (1781
aæ 1804). Av¿akv mêstskÿchkniháchje
j menovánjakostar¿ífarníkosteljiæv prû-
bêhu XVI. století.

Dne¿ní ranê barokní podoba kostela
je vÿsledkemúplné p‡estavbyz let 1679
aæ 1683, kdybylachrámováloâzapálena
bleskem, kterÿuhodil dovêæe. I vêæsama
mázajímavouhistorii. Tapûvodnêbylad‡e-
vêná astávala p‡ed kostelemjako mêst-
skázvonice. Snad kolemroku 1600 byla
vybudována z kamene, ato vrenesançním
slohu, aspojenas hlavní lodí p‡ístavbou
vstupní sínê. Dal¿í úpravou stavby byla
p‡estavba dvoupostranníchkaplí sv. Mi-
kulá¿e a Matky Boæí z roku 1726, kdy byla
p‡istavênai sakristie.

Za‡ízení kostelaje barokní ze XVII.
a XVIII. století aje vÿsledkempráce míst-
níchumêlcû. Takjetomuvp‡ípadêinstala-
ce hlavního oltá‡ez roku 1684s pozdêj¿ím
obrazemSv. Jiljí p‡edloveckou druæinou
zroku1742z dílnysvitavského malí‡e Lud-
víka Geisslera. Dal¿ími místními umêlci,
kte‡í se podíleli na vÿzdobê kostela, byli
J. Jatl aJ. Leikert, zjejichæ ¿têtce pochá-
zí obraz Nejsvêtêj¿í Trojice v chrámovém
presbytá‡i. Zdal¿ích umêleckÿch památek
nelze nepominout deskovÿobraz Madony
s Jeæí¿kem, pravdêpodobnê Dürerovská
¿kola z roku 1520, tedy jeden z velmi
cennÿchobrazû. ¢tukatérské prácevin-
teriéru stavby provedl v Brnê usazenÿ
mistr Baltazar Fontanaz italské stavitel-
skérodiny. Více se mi do dne¿ního povo-
leného rozsahu skuteçnê nevejde, takæe
v historii zakládání mêsta budeme po-
kraçovat p‡í¿tí mêsíc.

Radoslav Fikejz

MuzejníçtvrtkyI poslední kvêtnovÿçtvrteksesejdeme
ve svitavském muzea s autory p‡ipra-
vované publikace Vlastivêdy moravské,
podrobnê vênované historii Svitavska
a Moravskot‡ebovska. Témaje Vÿvoj
Svitavska a Moravskot‡ebovska od
roku 1848 do roku 1918. Bese-
dovat otomto, pro ná¿ regionvelmi za-
jímavémobdobí, s náv¿têvníky bude
doc. PhDr. JosefBarto¿, CSc. P‡edná¿ka
zaçínávevÿstavníchsíních Mêstského
muzeaagalerie30. kvêtnav 17hodin.

Mêstské muzeum
p‡ipravujev mêsíci çervenci asrpnuvÿstavu obrazû

Jaroslava Pavli¿e ajeho krouæku. Rádi by-
chomVás touto cestou poæádali o spolu-
úçast najejí p‡ípravê. Chtêli bychom, aby
se p‡ihlásili ti, kte‡í chodili do Malí‡ského
krouækup‡i ZávodnímklubuTOSnaulici
Tyr¿ea Fügnera, kterÿJaroslavPavli¿vedl.
Ujiæneæijícíchbytedy¿loojejichp‡íbuzné
aznámé. Prosímehlavnêo poskytnutípísem-
nÿch, ti¿tênÿch afotogra>ckÿch materiálû
vztahujících se kçinnosti tohoto krouæku
a malování v krajinê. Dále pakozapûjçení
nêkolikavlastníchobrazû(çi obrazûz pozû-
stalosti) k p‡ipravované vÿstavê.

P‡ihlásit se mûæete osobnê nebo písem-
nêv Mêstskémmuzeuagalerii veSvitavách
u‡editelky Blanky Çuhelové, nebo ukurá-
tora vÿstavy Milo¿e Vañka. Dêkujeme.

STÅLÉ EXPOZICE
POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK

Z HISTORIE PRAÇEK
SVITAVSKÅZASTAVENï

OSOBNOST
OSKARASCHINDLERA

• • • •
6. 4. - 12. 5.
VLADIMïR KOMÅREK- OBRAZY
7. kvêtnav 17hodin: dernisáæ spojenás be-
sedous autorem
18. 5. - 9. 6.

22. NÅRODNï P”EHLïDKA
AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE

18. 5. v 11 hodin: Vyhlá¿ení vÿsledkûap‡e-
dání ocenêní
30. 5. v 17 hodin

MUZEJNï ÇTVRTKY
Vÿvoj Svitavska a Moravskot‡ebovska

odroku 1848 do roku 1918
Doc. PhDr. Josef Barto¿, CSc, Univerzita
Palackého Olomouc

Od nepamêti k souçasnosti IX.

Foto kostelasv. Jiljíze 30. let XX. století.

s t r a na II kv êt e n 2 002
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Vloni vlétê mnepotkali dvaturistéa pta-
li se, jakse dostanouke svitavskémuzám-
ku, kterÿ prÿ vidêli z auta, kdyæ p‡ijíædêli
do Svitavz Litomy¿le. Chvílijsemzaváhal,
o cojde, alepak mi do¿lo, covidêli. Oprav-
dovÿ architektonickÿ skvost na¿eho mêsta
- tzv. Langrovuvilu. Julius Langerji nechal
postavit vroce 1892 ve stylu vídeñského
klasicismu, za ní pak hospodá‡ské budovy
astáje avelkÿ park sjezírkem. Tedyjako
skuteçnÿzámek. Dal¿í historiejecelkemzná-
má. Jakozadluæenounemovitostji napoçátku
t‡icátÿchlet 20. století odkoupila mêstská

spo‡itelnaa pronajalaji ú‡adu mêsta, kterÿ
se semp‡estêhoval z nevyhovující staré rad-
nice nanámêstí. Aodté dobyzde, vtzv. nové
radnici, sídlí Mêstskÿú‡ad dodnes.

Existuje velké mnoæství fotogra>í a po-
hledûz rûzného období, zachycující Lang-
rovuviluze v¿echstran. Mne v¿ak nejvíce
zaujalasklenênánegativní deska, po‡ízená
kolemroku1900, patrnênêkÿmzrodinyLang-
rû. Neníjentechnickyakompoziçnêzda‡ilá,
ale p‡ímo vypráví o momentu své expozice.
Vypráví, jak pan nadlesní Jágr p‡icházel se
svÿmloveckÿmoha‡emz obchûzkyvLangrovê

lesea paní Dvorschakovavezez nedalekého
Langrova statku mléko natrh na vozíkuza
pomocítaænéhobernardÿna. Adêti hrdinsky
stojí navysoképodezdívce krásnêkovaného
plotu. Copakkluci, protytonebyl problém,
ale dêvçata- malou Adélkutammuseli vy-
sadit. Teâtuv¿ichni s úsmêvempózují panu
fotografovi. Mnê se to na mémsnímku ne-
poda‡ilo. Jednaktuuænebyltenkrásnÿplot
astudenti p‡echázející poznaçenémp‡echo-
du mêli naspêchdo¿koly. Pannadlesníi ta
paní s mlékemmoæná projeli ve svémautê
kolema místo mêsledovali p‡ednost nak‡i-
æovatce. Atakje mûj snímeknevyprávêjící,
ale svitavskÿzámekje krásnÿi dnes, a ne-
jenproturisty. Milo¿ Vanêk
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Staleté fotogra(e

VÿrobakraslicnaSvitavskumádlouhou
tradici. Nejednalo se o umêlecky zvlá¿ƒ
hodnotné kraslice, kteréznámezjiæní aji-
hovÿchodní Moravy, ov¿emjejichvÿrobu
na na¿emúzemí jsemzaznamenal jiæ ve
20. letech minulého století.

Nejstar¿í kraslice�malovanávajíçka�
se nalezla v archeologickÿch vÿzkumech
ve Wormuv Nêmeckuze4. století n. l., na
na¿emúzemí se objevují sko‡ápky malo-
vanÿchvajíçekv hrobechnajiæní Moravê
v 11. století. Vÿrobakraslicje povaæová-
na za lidové umêní, které se spojuje se
starÿmi lidovÿmi zvykya p‡íchodemjara.

Vminulosti sevyuæívalap‡írodní bar-
viva, tabylav prûbêhu19. století nahrazo-
vána umêlÿmi barvivy. Nejçastêj¿í bar-
vou pouæívanou na vesnici jsou vajíçka
ælutohnêdá aæ hnêdá obarvenáze slupek

cibule a octu. Vedle p‡írodníchbarvivse
objevují neobarvenávajíçkaavajíçkabar-
vená bêænê prodávanÿmi speciálními bar-
vami nebo potraviná‡skÿmi barvami.

Nejstar¿í a nejoblíbenêj¿í barvou kras-
lic, byla od pradávna çervená barva.
Vmêstskémprost‡edíjetotradiçní barva
dodnes, na vesnicích uæ ménê. Ælutá
barvasymbol sluncesepomêrnêbrzosta-
labarvoutradiçní mêstskoubarvou, naves-
nici je zaznamenána ojedinêle. Ve mêstê
pak následují dal¿í barvy: modrá (barva
smutku), zelená(symbol p‡írody), oranæová,
bílá arûæová. Celkemjsem na kraslicích
zaznamenal 11 barev, které tvo‡ily pod-
klad pro následující techniky ozdobování.
Vtechnikách ozdobnÿch vzorû na krasli-
cíchjepatrnÿrozdíl mezi vesnicí a mêstem.
Zatímco ve mêstêzaznamenáváme najede-
nácttechnik, navesnici pouzet‡i. Tatodife-
rencevzniklaasi odli¿nÿmpoçtemobyvatel,
rûznozutradicí atd. Mezi nejçastêj¿í ozdoby
pat‡í samolepky, kterélze snadnozakoupit.
Za zajímavé techniky zdobení ve mêstê je
moænépovaæovat: háçkování, vÿzdobunale-
penou nití nebo krajkou, voskové malované
vzory, voskové vzoryvytvo‡ené¿pendlíkem,
vy¿krabávání do sko‡ápky, ruçní malování
nebo nalepování slámy.

Zaznamenal jsemi p‡eæívající zvyk
�hrkání a klapání� v Chrastové Lhotê. Na
Zelenÿçtvrtekdostávajízpravidla mlad¿í
dêti odstar¿íchspoluobçanûd‡evêné hrkaç-
ky, které si zavê¿ují narameno koæenÿm
‡emínkemaklikourozpohybují uvnit‡hrkaç-
ky�ozubené�d‡evênékolo, nakterénaráæejí
dva d‡evêné pásky vydávající nep‡eslech-
nutelnÿrachot.

�Klapaçka� naopakbylatvo‡enoujed-
nímçi dvêmavolnÿmi kladívkya pohy-
bemruky tato �kladívka� naráæejí do
d‡evêné desky. Dêti obcházejí dûmod
domu od çtvrtka do Bílé soboty a dostá-
vají odobçanûponejvícepeníze. V minu-
losti chodili po vesnici dêvçatai chlapci
a pak si tento >nançní �p‡íspêvek� roz-
dêlovali podle tohojak vydatnê hrkali
nebo klapali.

Jan Richtr

Zaprá¿ené a opra¿ované
Velikonoçní zvyky ve Svitavách a Chrastové Lhotê

Velikonoçní hrkaçkaz Chrastové Lhoty. Klapaçkaze sbíreksvitavského muzea.
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3. Pá 17:00- 21:00 hod. Bílÿ dûm
Svitavanka - posezení s dechovkou
Vstupné: dobrovolné

10. Pá 19:30 hod. Bílÿ dûm
Ond‡ej Havelka, Melody Makers
a Sestry Havelkovy:
Vzpomínka na hvêzdnÿprach
Ond‡ej Havelkaajeho Melody Makers se
zabÿvají autentickou interpretací popu-
lární hudby období raného avrcholného
swingu od poçátku let t‡icátÿch aæ kra-
nÿmletûmçty‡icátÿm.
Vstupné: 180,- Kç

15. St 19:30 hod. Bílÿ dûm
Divadelní abonentní cyklus JARO2002
Divadlo Semafor Praha
Poku¿ení svatého Antonína
Zpêvohra Vladimíra Franze aJi‡ího Su-
chého, reæie: Petr Novotnÿ
Hrají: Ji‡í Suchÿ, Jitka Molavcová, Marek
Valenta, PatrikStoklasa, Lucie Çerníková,
Radek Seidl, Zlata Kinská, Jára Bene¿,
Michaela Zemánková
Vstupné: 100,- Kç

16. Çt 19:30 hod. Kino Vesmír
Koncert: Big BandSvitavy
Vstupné dobrovolné

18. So
Národní vÿstava amatérské
fotograKe
11:00 hod. Ottendorferûv dûm
Zahájení vÿstavy avyhodnocení soutêæe
Mêstské muzeum
Povídání nadvystavenÿmi fotogra>emi se
çleny poroty

19. Ne 15:00 hod. Divadlo Trám
Dÿchánekv Trámu
aneb¿koliçkové mañaña
¢est mañáskovÿchetud
Piknik, Boty, ETarûæe, P¿trosí vejce, Za-
hradnická, Çáry máry kvik kvik
Uvidíte, jak se t‡ída Bruncvíkû vypo‡á-
dala se zvládnutímmañáskovÿchloutek,
kterési dêti sami vyrobilyatakévymyslely
p‡íbêhy, jeæ vámv premié‡e p‡edvedou.
Vstupné: dobrovolné

19. Ne 19:30 hod. Bílÿ dûm
Divadelní abonentní cyklus JARO2002
Divadlo Petra Bezruçe Ostrava
Tracyhotygr
Hudba: Vlastimil ¢mída, hrajeTHEGIZD.
Reæie Ji‡í Seydlerj. h.
Hrají: R. Krajço, M. Viktorová, M. Æáçek,
K. Krejçí, N. Lichÿ, M. Przebindaadal¿í
Vstupné: 100,- Kç

Vÿstavy(otev‡eno p‡i akcích SKS)
Divadlo Trám
Karel Mácal, Poliçka: Kresby
Bílÿ dûm
Ji‡í Hájek, Poliçka: FotograKe

Po‡adySt‡ediska kulturních sluæebInformace ov¿echchystanÿchijiæuskuteçnênÿchpo‡adechSKS, vçetnêfotodokumentace, najdete na www.kultura-svitavy.cz
22. St 19:30 hod. Bílÿ dûm
Politické hara¿ení
Miloslav ¢imek a Zuzana Bubílková vra-
cejí politikûmjejichfauly.
Vstupné: 180,- Kç

29. St 19:30 hod. ParkJana Palacha
Koncert KPH
Æesƒovÿsextet Svitavy
Æesƒovÿ soubor sloæenÿz hudebníkû na-
¿ehoregionu.
RadekJí¿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 Vesmír
Národní soutêæ amatérskÿch
Klmûavideoprogramû

mnêto. Mêljsemdojem, æepouze umênístojíza
to, abyseo nêmmluvilo. Kdyæjsemzjistil, æeto
nenípravda, bylouæpozdê. Atak mizûstalojen
to mluvení... Myslím, æebÿt neúspê¿nÿmmalí-
‡emje¿têneníæádnátragédie. Znaljsemjedno-
ho z Nêmecka aten to dotáhl aæ na ‡í¿ského
kanclé‡e. Jeov¿empravda, æetochcetakysetro-
chuvênovatpolitice... RádjsemjezdildoRuska.
Miluji obrazyæida Chagalla, kterÿjetakypra-
voslavnÿæid. Miluju8lozo8i tohoto národa:
:Vodkupopijem, ogurjec zakousneme apakse
obêsímeneboneobêsíme-je¿tênevíme. ;... Mám
rád náv¿têvu, ale nesná¿ímpobytovÿ zájezd.
Sámnanáv¿têvychodímvædypojídle, nejsem
totiæsociálníp‡ípad, abychse chodil nêkam
najíst. Pokudneníæenadoma, taksámpotravi-
nyani nenabízím. Jedenznámej‡íká, æe u Ko-
márkûsepodávápouzeruka... Rasismusjevêc
starájakolidstvo. Vdobách, kdyseje¿tênecesto-
valo, takse alespoñ nenávidêli mládenci zrûz-
nÿchvesnicap‡íleæitostíkervaçkámbylytaneçní
zábavy. Nevê‡ímvrozdílnost rasovou. Pokudta-
dyjerozdílnost, taktojevevzdêlanostilidí... Mít
rádvÿtvarnéumêníjezáleæitostítak2%popula-
ce, tudíætímnemusíbÿtæivotnêzasaæenkdekdo.
Nadruhÿstranêjealepravda, æebÿtzasaæenurçi-
tÿmdruhemumêní, znamenámítæivot bohat¿íaƒ
setolíbínebone. Mûjprofesor¢tipl‡íkal, kdyæp‡i-
¿elzkoncentráku, æe nejd‡ív umírali tylidi, kte‡í
mêlijakoideáljentoærádlo. AærádlojimNêmci
vzali aoni umírali, protoæeto byl celkovejsmysl
jejichæivota. Takæeto umêníjevelicezávaænÿ...

Blanka Çuhelová
(ale hlavnê Vladimír Komárek)

Je¿tê jednou KomárekTakjsme minulÿmêsíczahájili vÿstavuob-
razû Vladimíra Komárka. Bohuæel bez autora.
Kdyæjsemmuveçerp‡edvernisáæítelefonovala,
ozvalosenadruhémkonci neodolatelnÿmhlasem:
... Váæenápaní‡editelko,jájsemse málempo... Je
mitohroznêlíto, ale dotêchSvitavnedojedu...

Pochopilajsem, æest‡evní ch‡ipkasene-
vyhneanitakovémuumêlci,jakoje Vladimír
Komáreka domluvilijsmedernisáæ(tedynê-
cojakoukonçenívÿstavy) naúterÿ7. kvêtna
v 17hodin. Vzhledemktomu, æejsme uæ
vÿstavupana Komárkaposunovali z dûvodu
jeho zdravotního stavuzloñského roku nale-
to¿ní ata p‡eloæenávernisáæ se námtaky moc
nepovedla, mámtrochu strach. Æe se panu

Vladimírovizhor¿íproblémysesrdcem, s klou-
by(chodí o berlích), nebojej zastihne nêja-
kázrádnáviróza. No ale nezkusteto! Malí‡e
avypravêçejehokalibru! Kdosebojí, nesmí
do lesa, ‡íká staré çeské p‡ísloví. Atak za-
tímvê‡ímjá, Vladimír Komárekasnadi vy,
æe v¿e dob‡e dopadne av¿ichni se sejdeme
uprost‡ed obrazû, knih azajímavého poví-
dání. Jako zálohu vámp‡edkládámnêkolik
my¿lenekz Komárkovÿchknih.
... Maluji celÿæivot stejnê. Nemámvÿtvarnÿ

názors reostatem. Není nasvêtênictakdoças-
néhojakopopularita. Touhastát vçeleje naivní.
Kdoví, kdetoçelobudezítra. ... Zamladase mo-
ji p‡átelébavili hlavnêo dívkách. Nevyhovovalo

s t r a na I V kv êt e n 2 002
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Ond‡ej Havelka, Melody Makers
a Sestry Havelkovy:
Vzpomínka na hvêzdnÿprach
Novékoncertní showvênovanétêm, kdoæ
v hvêzdnÿprachse obrátili...
Motto:

Tklivá melodiepísnêvypráví o purpu-
rovémprachusoumraku, kterÿsevkrádá
zkrzevá pastviny mého srdce. Ahvêzdy,
ty malé hvêzdiçky, jeæ hynou væalu, mi
p‡ipomínají, æejuæ nejsmespolu. Tojsou
slovatklivé melodie Hoagy Carmichaela
Star Dust - Hvêzdnÿprach. Ach, vskutku
juæ nejsme spolu. Kamjste sejenpodêli
vysta‡íjazzoví bardi, královéavévodové
swingu, kdejste Benny, Loui, Bingu, Ru-
dolfe Antoníne? Ode¿li jste, v prachjste
se obrátili, av¿ak hvêzdnÿ! Ano, díky
hvêzdnémuprachu,jenæsesná¿í nana¿e
hlavy a usazuje v na¿ich srdcích, v nás
navædyzûstanete!

Jedenrokjeopêtzanámi, alepro mne
a mûj orchestr Melody Makers se nic ne-
mêní, dále na¿eæivotyplynouveznamení
lásky k historickémujazzu aswingu. Je
tujenjedna maliçkost, zvolna si zvyká-
menanovousituaci: interpretujemesice
po‡ád stejnou historickou etapu vÿvoje
pop-music, ale odloñskéhorokuuæ hra-
jemehudbuminuléhostoletí. Çasovávzdá-
lenost oddoby, vekterésena¿e milovaná

Pozvánkyna po‡adySKShudbarodila, sesicestálezvêt¿uje, p‡es-
tojejasné, æestarÿjazz aswingjsoustále
schopni bavit lidi atedyæít!

Práce na minulémprojektu nás napl-
nila velkou energií atak se vehementnê
vrhámedonovépráce. Ponadmírup‡íjem-
nÿch zku¿enostech z diváckého ohlasu
�P‡íbêhujazzu�alias �Strçtesi tysánê...�
jsemserozhodl navázat nadvaprincipy:

Sólové p‡edstavení jednotlivÿch mu-
zikantskÿch osobností orchestru. Kaædÿ
z hudebníkûse blÿskne virtuoznímkous-
kem zjazzového çi swingového æánru,
kterÿje munejbliæ¿í, kterÿnejlépevystihne
jeho hráçkÿstyl, alei lidskou mentalitu.
Od nálady melancholické aæ po hravé
crazy.

Putování za hvêzdnÿmi osobnostmi
meziváleçné éry, kteréjsou na¿imi oblí-
benci, miláçky, favority atudíæ vzory.
Vêt¿inousi ¿iroká ve‡ejnost spojujetoto
hudební obdobíjens nêkolikaj mény,ja-
ko Louis Armstrong, Glen Miller, Benny
Goodmanapod. Vedle nichçi spolus nimi
v¿aknajazzovémnebi zá‡ilaceláplejáda
dal¿ích hvêzd, jejichæ svêtlo zvolna po-
hasíná. Atomu musímezabránit. Jsouto
legendy, jejichæ hudbaje stále æivá a proto
stojí zatoje znovu p‡ipomínat.

Jezcelanabíledni, æetyto dvaprinci-
pylze p‡irozenê propojit. Kaædÿz çlenû
orchestru má nêjakého svého favorita,

kteréhoobdivuje, kteréhosesnaæí napo-
dobit nebokterÿjej dokoncekdysi, nêkdy
napoçátkujeho muzikantskékariéry, vûbec
kjazzuobrátil. Protokaædÿz nás p‡edvádí
nêjakÿkousekzjehorepertoiru. Kaædÿ
z nás p‡edstavuje svého oblíbence azá-
roveñsebesama. Panbubeník Novákp‡ed-
vádí Gena Krupu, pantrumpetistaPatocs
Bixe Biederbacka, Michal GoodyZpêvák
Bennyho Goodmana, pan Havelkazazpí-
vánêcood Binga Crosbyhoi staré blues.
Zkrátkaa dob‡e, co nástroj, co post v kape-
le, to atraktivní kousekz dílnylegendár-
ního muzikanta, kterÿ se sice uæ dávno
v prachobrátil, av¿akzatracenê hvêzdnÿ!

Nerad bych, aby nové shows názvem
�Vzpomínkynahvêzdnÿprach�pûsobilo
p‡íliæ nostaligocky. Jetoprogramplnÿga-
gû alegrace, nabitÿ energickÿmjazzem,
tepajícím swingem, bláznivÿm tancem
astepem! Ond‡ej Havelka

Politické hara¿ení
anebS politikystálenetançíme
Zuzana Bubílkováa Miloslav ¢imekvra-
cejí politikûmjejichfauly...
Hrají azpívají:
Miloslav¢imek, Zuzana Bubílkováasku-
pinaLokomotiva(Vítek Fiala, Petr Vond-
ráçek, Norbi Kovács, Karel Schürrer)

Milí na¿i diváci,
p‡ijali jsme nabídku, abychomnainter-
netovÿchstránkách DivadlaJi‡ího Gross-
mannareagovali na nêkteré va¿e dopisy,
které námposíláte k po‡aduPolitické ha-
ra¿ení, aneb s politiky stále netançíme.
Jakuæz názvuplyne,jednáseo útvarsa-
tirickÿ, je proto zbyteçné, abyste nám
nadávali, æe politikyironizujeme. Toje
totiæ princip tohoto po‡adu. Kdo chce

sly¿et chválu, aƒsi zajdena mítinkpoliti-
ka, kterého zboæñuje.

I kdyæ, mezi námi, divíme se lidem,
kte‡í vê‡í �svému� politikovi tak, æe kvûli
nêmunámdokáæí nejennadávat, ale do-
konce æádat ‡editele televize, parlament
i prezidentskou kancelá‡, aby nás zaká-
zali. �Akdyæ vás nezakáæou, tak vám
p‡eju, aby vás aspoñtre>l ¿lak�, napsal
námdivákz ùstí nadLabem, kterÿsepo-
depsal tím nej ménê roz¿í‡enÿmjménem
u nás- Novák. Zatímvás, váæenÿdiváku,
¿laknevysly¿el asvouæivotosprávoudê-
láme v¿echno proto, aby vás nevysly¿el
ani do budoucna. Také nás nikdo nezaká-
zal a neæaloval, protoæe politici mají chyt-
réprávníky, kte‡íjimto, kdyæz rozzu‡ení
vychladnou, rozmluví, neboƒvêdí, æe v¿ech-
no, cov na¿empo‡aduo politicíchtvrdíme,
máme dokladováno. Ato, jakÿmzpûso-
bemto komentujeme, je na¿e obçanské
právo. Nikomusvé názory nevnucujeme,
podáváme pouze ná¿ pohlednapolitické
dêní. Vycházímep‡itomz názoru, æekdyæsi
z nás politici dêlají legraci dennê, proç
bychomjimtojednou mêsíçnênevraceli.

Vnêkolikadopisechjstenástakéobvi-
nili, æe donêkohosestrefujemevíc, donê-
koho ménê. Ano, toje pravda. ”ídíme se
totiækonkrétnímdênímnapolitickéscénê,

které se ne‡ídí principemvyvaæování. Nê-
kterÿmêsícsevíce�zviditelní�jednastra-
na, dal¿í mêsícjiná. Rozhodnêv¿aknikoho
zámêrnê neproteæujeme. Kdyæ to tak vez-
meme kolemdokola, miláçka na politické
scénê, kterého bychomchtêli chránit, ani
nemáme. Pisateli z Brna, kterÿsepodepsal
jako Souçek, a nadával Miloslavu ¢imkovi
do Hodaçûa Bobo¿íkû, neboƒje proti osum-
desáti procentûm národa, bychom chtêli
vysvêtlit, æe se rozçílil zcela zbyteçnê. Ve
scénce Tátas mámou hrál ¢imekroli táty,
zarytéhoodéesáka, a proti‡eçil �çty‡koaliç-
ní� mámê. Nemluvilijsmetedyzasebe, ale
parodovalijsmesituaci, kterávté dobê na-
stala podle prûzkumûv mnoharodinách.

Bohuæel, stává se námto pomêrnê
çasto, æe nás lidé ztotoæñují i s názory,
které nevyslovujeme za sebe. Dokonce
jednou, kdyæjsmeironizovali nadmêrnou
konzumaci alkoholuv Çecháchveskeçi Nad
dopisy pijákû a Miloslav ¢imek hrál opilé-
ho,jsmedostali rozho‡çenÿdopis, vekterém
po mnohanadávkáchbylavêta: �Minule
byl ¢imekvtelevizi takoæralÿ, æe muani
nebylorozumêt.� Hraje hraaæivotjeæi-
vot. Veskuteçnostijetotiæ pan¢imekab-
stinent, kterÿvylévái rumové pralinky.

Va¿i auto‡i Zuzana Bubílková
a Miloslav ¢imek



s vi t avs kÿ k ul t ur ní k al e n dá‡s t r a na VI kv êt e n 2 002

Divadlo Petra Bezruçe Ostrava
Tracyhotygr

P‡íbêhlásky Tracyho a Laury, kte‡í se
¿ƒastnê na¿li a vzápêtí pro pouhou mali-
chernostjedendruhéhozaseztratili. Laura
seprovdáa Tracyseprotloukáæivotemsám.
Poletechse vrátí na místojejich prvního
setkání hledat to, co muvæivotê schází...
P‡íbêhseodehráváv anonymnêp‡elidnê-
ném, neurotizovanémNewYorku, kterÿje
v autorovê pojetí mistrnÿmobrazemsou-
çasného pragmatického a du¿evnê nep‡íli¿
zdravéhosvêta, kterÿse k citlivÿmdu¿ím
chovánelaskavê av nêmæ sejentêæko hle-
dá cesta k porozumêní.

WilliamSaroyan(1908-1981)jeame-
rickÿspisovatel arménského pûvodu. Na-
psal více neæ sto knih. Mezi mladÿmi lidmi
celého svêta ho proslavily p‡edev¿ímútlé
kníækyTracyhotygr, Lidskákomedie, Od-
váænÿ mladÿ muænalétající hrazdêa Tati,
tobê p‡eskoçilo.

Na otázku, çím mûæe bÿt Newyorçan
Tracyblízkÿostravské mládeæi odpovêdêl
jehop‡edstavitelRichardKrajço: �Mnê
osobnêjetento p‡íbêhblízkÿsvouvnit‡ní
�obláçkovou� poetikou, dle mého názoru
nenepodobnouExupéryho Malémuprinci.
Ataky si ho dokáæu æivê p‡edstavit jako

Divadlo Semafor Praha
Poku¿ení sv. Antonína
Peklo s krásnoutvá‡í

Dlouhooçekávanáanêkolikrát odkláda-
nápremiérahry Poku¿ení sv. Antonínase
v divadle Semafor konala 19. ‡íjna. Pre-
miéra mêlavelkÿúspêch, reprízyjsouvy-
prodané, kritikyv novináchbylyvêt¿inou
p‡íznivé, velmi hezky o p‡edstavení mluvil
vjednomzesvÿchpondêlníchtelevizních

vstupûJi‡í Çernÿ. Coje p‡íçinoutakvel-
kéhoohlasuv dne¿ní dobêp‡ehlcené mu-
zikály a dal¿ími hudebními i jevi¿tními
poçiny? Základemje samoz‡ej mê dob‡e
napsanáhrajakpotextové, takpo hudební
stránce. LibretoJi‡íhoSuchéhonap‡íkla-
dupoustevníka Antonínaasil usilujících
ojeho du¿i ukazuje, æe zlo se nemusí na-
venek vædy projevovat o¿klivê aodpudivê,
a prodosaæení svÿchcílûsenaopakdokáæe

p‡evléknout dotohonejkrásnêj¿íhoa nej-
lákavêj¿ího¿atu. Tato my¿lenkajepakro-
zehrávánado‡adysituací, které vedouaæ
k p‡ekvapivémurozuzlení. Tomuto vÿvoji
a dêní najevi¿ti sepod‡izujei hudba, která
osciluje odpokorného poustevnického me-
ditování aæpoâábelskérejepekelnÿchsil
laçnÿchvítêzství nadsvatÿmmuæem. Nêkte-
ré hudební motivysev‡ádulogikydêjevra-
cejí a dále vyvíjejí aobmêñují, a vytvá‡ejí
takkompaktnítvarvrcholícízávêreçnÿman-
dêlskÿmzpêvem, kterÿp‡echázívespoleçné
>nále, v nêmæúçinkujícíjakobyvystupujíze
svÿchpostavanazávêrna melodii evokující
vzpomínkunaJaroslavaJeæka, zpívají:

Doneslose námæeprÿje
Dobrárada nadzlato
Atak na¿e komedie
Poradívámjak nato
Vêzmeæe nasvêtêráj
Nebude uæk mání
Proto neprodlenêv cukuletu
Zvyknêmesi natoæetu
Peklo budeplnit svêtu
Jehop‡ání

Ivan Kott, Zpravodaj Joná¿-klubuç. 3
listopad 2001

Autor hudby, populární klávesistaVlas-
tík¢mída o Tracyhotygrovi ‡ekl: �Mocse
milíbí nápadstygrem, kterÿvlastnêjeane-
ní. Je to pocit... nálada... to, co si çlovêk
myslí, i kdyæt‡eba nêcojiného‡íká. Kdyby
za kaædéhoz nás mluvil takovÿtygr, asi by-
chomksobêbyli mnohemup‡ímnêj¿í... Na-
padlo mne vyjád‡it tohohle imaginárního
tygra muzikou, takæese v¿echnynálady, ra-
dosti, bolesti, stenyodehrají v hudbê apro-
st‡ednictvímæivéhointerpretanajevi¿ti...�

naivnê kreslené p‡íbêhy,jaké mávesvÿch
posledních klipech Moby. .. P‡íbêh Tracy-
hoje nabitÿjakousi rebelií, kterouvsobê
má kaædÿ teenager, kaædÿ mladÿ çlovêk,
aƒ uæjez NewYorku, Prahynebo Ostravy.
Nenáhodou mêvtéhlesouvislosti napadá
i mladÿ Hamlet. Stejnêjako v Hamletovi
je i v Tracymrebelie, touha po poznání,
po nezávislosti, azároveñ vnit‡ní strach.
Tedy k‡ehkost azároveñtvrdost kaædého
dospívajícího çlovêka.�

Brass Band Svitavy
Vkvêtnu bude urçitê hezky, teplo...

alespoñdoufám. Taabynámnebylov par-
kuzima, aæsi p‡ijdemeposlechnout hudbu
æesƒovéhosextetu, kterÿnámodtroubí ko-
nec zimní uzav‡enosti a pozve nás s hud-
bouven.

V¿ichni muzikanti sextetujsou zdej¿í
a vÿborní aktivní decha‡i, ze v¿echvzpo-
menu alespoñ Luká¿e Moravce, kterého
jsmetusly¿eli nedávnojakosólistus brnên-
skÿmsymfonickÿmorchestrem.

Dechovámuzikarozveseluje, starái nová.
My usly¿íme i velmi starou, z alæbêtinského
období Anglie 16. století. Tato vÿrazná doba
p‡ineslavedle Shakespearai skladatelejako
t‡eba WilliamByrd nebo Jeremiah Clarke.
Jejichskladby, svêtskéi duchovnívedlesebe,
mají bezprost‡ední smysl pro p‡írodu, æivot
i humor té doby. Auto‡i Purcell a Händel
proæili svûj æivot takyv Anglii, ale o století
pozdêji. Takyje máme uæ víc ve svémpod-
vêdomí. Jsoutotvûrci úæasnÿch barokních
evergreenû, v¿ak nêkteréz nichusly¿íme.

Století následující, osmnáctéa uæ kla-
sické, námzastoupí skladatel çeskÿ- Ji‡í
Ignác Linek.

Jetojedenz hudebníkû- kantorû, kte‡í
neemigrovali azacenuosobníchobêtí(jak
také v Çecháchjinak) rozvinuli hudební
styl doby do pûvabné podoby. Vzpomeñ-
mev¿aknaDu¿ka, Koæeluha, J. J. Rybu....

Myslím, æe to není ¿patnÿ nápad hrát
v parku. Takyse mi líbí my¿lenka, æesesem
tamp‡idají i ptáci, ze v¿ech decha‡û ti
nejnêænêj¿í. Blanka ¢efrnová
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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

do 20. 5.
Cesty, cesty, cestiçky...
Foto- vÿstava svitavského klubu Laurus
ajeho p‡átel.

Kaædé úterÿ 19:00hod.
B‡i¿ní tance
Bliæ¿í info Irena Plívová nebo Dr. K‡en-
ková.

12. Ne 18:00 hod. Bílÿdûm
Gaudeamusajehonêmeçtíp‡átelé
z gymnázia mêsta PLOCHINGEN.
Vstupné dobrovolné.

15. St 18:00 hod.
Jakp‡edcházet onemocnêní
Návrat kcelkovémuzdraví
Zdravotní p‡edná¿kapaní M. Zitkovéz Prahy

22. St 17:00 hod.
Malovanÿsvêt 2002
Zahájení vÿstavy, spojené se soutêæí pro
základní ¿koly.

6. - 8. 9:00- 17:00 hod.
Vÿstava kaktusû, sukulentních
atropickÿchrostlin
pêstitelû Svitavaokolí

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

1. St
Cílovácykloturistickájízda do Ja-
vo‡íçka- bliæ¿í informace p. Hábík

4. a 25. So15:00-18:00hod. Bílÿdûm
Dêtská diskotéka
Vstupné 25,- Kç

9. Çt
Vÿlet Klubu Korálkování
- parní æeleznice Mladêjov

12. Ne 8:00hod. St‡elnice DDM
Vzduchová pistole 60 a 40ran
St‡eleckásoutêæ

18. So 10:00 hod. DDM
Keramickédopoledne prove‡ejnost
Cena20,- Kç naosobu

25. So
ZazdravímkolemSvitav
cykloturistickájízda, inf. p. Hábík

Dennêdo19hodin, Soa Nepodohodê
P‡ijâtesi zahrát stolnítenis, softtenis, elek-
tronické ¿ipky, stolní hry, stolní kopanou,
florbal, squash, hry na poçítaçích avyuæít
INTERNET.

kv êt e n 2 002

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

e-mail: sybront @email.cz

7. Çt 17:00 hod. NadaceJoaefa Plívy.
Pêstitelskésetkání pro milovníky kak-
tusû, sukulentníchapokojovÿchrostlin.
Poradna pro ve‡ejnost o pokojovÿch rostli-
nách.

16. Çt 18:30 hod. NadaceJosefa Plívy
48. cestovatelskÿveçer Du¿ana Rom-
portla
Cesta po Mexiku- Belize- Guatemale

Kaædÿ çtvrtekod 15:00hod.
Skleník NadaceJosefa Plívy
Pravidelnéschûzkypêstitelû (dêtí
a mládeæe)

ZU¢SVITAVY
tel. 53 43 12

15. St 17:30 hod. sál ZU¢
Æákovskÿ hudební veçer
23. Çt 19:00 hod. Ottendorferûv dûm
Koncert absolventû
30. Çt 17:00 a 19:30 hod. Bílÿdûm
Akademietaneçního oboru
21. ùt ZU¢
Zápis do ZU¢ Svitavy
9:00- 10:30 hod.
hudební obor proæákyp‡ed¿kolního vêku
14:00- 16:30 hod.
hudební obor proæákystar¿í od 14let
14:00- 16:30 hod.
taneçní avÿtvarnÿ obor pro dêti p‡ed¿kol-
ního vêkui æákystar¿í

III. Z¢Riegrova ul.
7. ùt 16:00 hod. zahradaIII. Z¢
VI. kytarové setkání utáboráku
Vezmête dêti ap‡íjâtekohni si opéct bu‡tíky
za doprovodutáborovÿchpísniçek.

8. St
Cykloputování ùsteckoorlickem
Cyklooddíl III. Z¢ po‡ádá pravidelné
vyjíæâkynakole do okolí Svitavkaædé
úterÿ od 16. hodin.

Vminulÿchdnechjsmeobdræeli reakci
na çlánek paní L. Kruæíkové z dubnové
Lucerny. P‡estoæejsmep‡islíbili, æev na¿em
zpravodaji nedámeprostorsporûmapolemi-
kám, rozhodlijsmeseji zve‡ejnit. Reakce
panaFochleratotiæ nebylaojedinêlá. Dou-
fáme, æe do budoucnasejiæ ve¿kerÿmpo-
lemikámv na¿emzpravodaji vyhneme.

Redakce

Medvêdísluæbajubilantovi
Oslavnÿçlánek k 80. narozeninámJi-

‡ího Kare¿ebylprost‡edníastar¿ígeneraci
p‡ekvapením. Nevê‡ili svÿmoçím. Socenê-
ním Kare¿e, reæiséra divadla, by se dalo
sjistÿmivÿhradamisouhlasit, cov¿aks Ka-
re¿em, reæiséremlidskÿchosudû? Otomçlá-
nekcudnêpomlçel...

Vraƒmesedoletporuskéokupacivsrpnu
1968. Doletp‡epolitizovanéhoæivota, rozjit-
‡enÿchprovêrkami,jimiæstatisícelidíp‡i¿lo
osvé místo. Probíhalprocestzv. konsolidace
KSÇ. Doba, kdyi nevinnémuæertíkup‡iklá-
dalastrananep‡átelskÿpodtext... Soudruh

Kare¿ p‡ispêchal stranê napomoc tím, æe
nastudoval Olbrachtovu Annuproletá‡ku.
Nejslab¿í Olbrachtovo dílo, navícs takovÿm
obsazením, bylop‡edemodsouzenok nezda-
ru. P‡edev¿ímu¿kolní mládeæe. Tapovinnê
zaplnila sál i se svÿmi uçiteli. Text Anny
proletá‡kyz ústjejichuçitelkyvyvolal hlasi-
tÿsmích. Marnébylo napomínání uçitelû...

Kare¿ovÿmp‡içinênímse zp‡edstavení
stala politická aféra za asistence Státní
bezpeçnosti ap‡íslu¿nÿch ú‡adû. Rozsáhlé
vy¿et‡ování, vÿslechyæákû, uçitelû apra-
covníkûJKPsicepolitickÿ motiv nezjistily,
ale obêtnímberánkemsestali uçitelé. Ná-
sledovalyvyhazovyz místa, vlep¿ímp‡ípa-
dêdojíædêní navenkovskou¿kolu. Soudruh
Kare¿byl neúnavnÿ. Vpronásledovánípo-
dobnêpostiæenÿchnepolevil anitam, kdyje
aparátníci stranynechávali uænapokoji.

Vsouvislosti s çlánkemsoudruæky Kru-
æíkovév Lucernêseçlovêkuvtírajídvêotáz-
ky-je morální mlçkyp‡ihlíæetzlu? Lzeod-
pustit neodpustitelné?

Valdemar Fochler
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1. St 19:30 hod.
Takovázvlá¿tnírodinka USA2001
Gene Hackmanjako nezdárnÿ otec, kterÿ touæí
vrátit se zpêt ke svérodinê. Ho‡ká komedie.
Scéná‡ areæie: Wes Anderson
Vstupné: 55,- Kç titulky 108 min.

2. Çt 19:30 hod.
MoulinRouge USA, Austrálie 2001
Æádné zákony. Æádná omezení. Jediné pravidlo.
Nikdysenezamiluj. Muzikál. Pa‡íæ 1900- osobi-
té spojení dekadence poçátku dvacátého století.
Vhlavní roli: Nicole Kidmanová
Scéná‡ areæie: Baz Luhrmann
Vstupné: 55,- Kç titulky 128 min.

3. Pá 19:30 hod.
Pánprstenû: Spoleçenstvo
prstenu Novÿ Zéland, USA2001
Jeho moc ovládne kaædého, kdo po nêmzatouæí.
Jenjedinÿ mudokáæe odolat. Spoleçenstvo devíti
jej musí zniçit. První díltrilogieJ. R. R. Tolkiena.
Reæie: PeterJackson
Vstupné: 65,- Kç titulky 178 min.

4. - 5. So 17:00 hod.
Ne 15:00 a 17:00 hod.

P‡í¿erky, s. r. o. USA2001
Rodinná animovaná komedie od tvûrcû P‡íbêhû
hraçeka Æivota brouka. Svêt neobyçejnÿchp‡í¿e-
rek, kterésenabíjejí z dêtskéhonoçníhostrachu...
Reæie: Pete Docter
Vstupné: 50,- Kç dabováno 92 min.

4. - 5. So, Ne 19:30 hod.
MulhollandDrive Francie, USA2001
P‡íbêhlásky aosamêní se mêní v noçní mûru.
Kriminální spletitÿ p‡íbêh, kterÿ se vzpírá kla-
sickÿmpostupûmijednoznaçnéinterpretaci.
Scéná‡ areæie: David Lynch
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 147 min.

6. - 7. Po, ùt 19:30 hod.
Zoolander USA, SRN, Austrálie 2001
3%tuku, 1%mozkové aktivity. Bláznivákomedie.
Komik Ben Stiller vytvo‡il >ktivní postavu svêto-
vého topmodelu s dokonalÿmvzhledemaomeze-
nou mozkovoukapacitou.
Scéná‡, reæie a hlavní role: BenStiller
Vstupné: 50,- Kç titulky 90 min.

8. St Filmovÿklub 19:30 hod.
BuenaVistaSocial Club SRN1998
Hudební dokument o skvêlÿch kubánskÿch mu-
zikantech, fenoménu kubánské hudby, o starÿch
lidech, jejichp‡ístupukumêní aæivotu. Filmzís-
kal mnoho cenaproslavil kubánské muzikanty.
Scéná‡ areæie: WimWenders
Vstupné: pro çleny FK: 30,- Kç
ostatní: 40,- Kç titulky 105 min.

9. Çt 19:30 hod.
BillyElliot GB2000
Zboxerskéhoringu mezi baletky. Psychologickÿp‡í-
bêh malého chlapcez anglického hornického mêsta
aojehocestêz chudobyna Královskoubaletní ¿kolu.
Reæie: Stephen Dalbry
Vstupné: 50,- Kç titulky 111 min.

10. - 12. Pá, So, Ne 19:30 hod.
Rokâábla ÇR2002
Kdyæ vydræíte mlçet, usly¿íte melodie kolemsebe.
Jarek Nohavica, Karel Plíhal, Franti¿ek Çernÿ,
Karel Holas a dal¿í vesmutné komedii PetraZe-
lenkyajeho p‡átel...
Vstupné: 55,- Kç 88 min.

13. - 14. Po, ùt 19:30 hod.
Policajtka USA2001
Osudová zkou¿ka p‡itaælivé policistky Jennifer
Lopez. Thriller.
Reæie: Luis Mandoki
Vstupné: 53,- Kç titulky 102 min.

15. St 19:30 hod.
Prci, prci, prciçky2 USA2001
Panictví sezbavili, touhyposexune. Pokraçová-
ní úspê¿né studentské komedie.
Reæie: J. B. Rogers
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 105 min.

16. Çt 19:30 hod.
Koncert: Big BandSvitavy
Vstupné: doborovolné

17. - 19. Pá, So, Ne 17:00 a 19:30 hod.
Andêlskátvá‡ Novÿ çeskÿ Klm!
Láska, nenávist astrachzahalené mlhoutajem-
ství... Dobrodruænÿromantickÿ p‡íbêh podle ro-
mánu Hany Marie Körnerové.
Reæie: Zdenêk Tro¿ka
Vstupné: 55,- Kç 118 min.

20. - 21. Po, ùt 19:30 hod.
Formule! USA2001
Naokruhui vlásce mûæezvítêzitjenjeden! Syl-
vester Stallone za volantemzávodního speciálu.
Sportovní p‡íbêh
Reæie: Renny Harlin
Vstupné: 50,- Kç titulky 117 min.

22. St Filmovÿklub: 19:30 hod.
Nachovéplachty ÇR2001
Divadlo brat‡í Formanû. Film Miroslava Janka.
Seno kráse ve svêtêzlobya nenávisti.
Poetickÿumêleckÿdokument.
Vstupné: pro çleny FK30,- Kç
ostatní: 40,- Kç 80 min.

23. - 24. Çt, Pá 19:30 hod.
Bul¿it USA2001
Parodie navlnusouçasnÿchstudentskÿchkome-
dií a buranskÿch komedií. Nemorálnê závadnÿ
>lmpro mládeæ. Bul¿it = blbost, blbina, pito-
most.
Reæie: Joel Gallen
Vstupné: 55,- Kç titulky 82 min.

25. - 27. So, Ne, Po 19:30 hod.
Milionovÿzávod USA2001
¢est tÿmû, dva miliony dolarû. Pravidla? Æádná
nejsou! Situaçní komedie. Rowan Atkinsonvhlav-
ní roli.
Reæie: Jerry Zucker
Vstupné: 57,- Kç titulky 112 min.

28. - 29. ùt, St 19:30 hod.
Vÿlet novÿ çeskÿ Klm!
Co si doma ne‡eknete, dozvíte se cestou. Psycho-
logická road movie. Komornê ladêné vyprávêní
o vztazíchjednérodiny. IvaJanæurováajejí dcery
Theodoraa Sabina Remundovyv hlavníchrolích.
Scéná‡ areæie: Alice Nellis
Vstupné: 65,- Kç 100 min.

30. kvêtna- 1. çervna Çt, Pá, So
Festival amatérskÿch
videoprogramûa Klmû
Celostátní kolo

2. çervnaNe 15:00 a 17:00 hod.
Návrat doZemê Nezemê USA2002
Vê‡te na kouzla a pohádky! Pak budete létat!
Animovanápohádka- volné pokraçování klasic-
kého disneyovského >lmu Peter Pan.
Reæie: Robin Budd
Vstupné: 48,- Kç dabováno 72 min.

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 0602/969 647

1. St 20:00 hod.
Takovázvlá¿tní rodinka USA2001
Vstupné: 55,- Kç titulky 108 min.

2. Çt 20:00 hod.
MoulinRouge USA, Austrálie 2001
Vstupné: 55,- Kç titulky 128 min.

3. Pá 20:00 hod.
Pánprstenû: Spoleçenstvo
prstenu Novÿ Zéland, USA2001
Vstupné: 65,- Kç titulky 178 min.

4. So 15:00 hod.
P‡í¿erky, s. r. o. USA2001
Vstupné: 50,- Kç dabováno 92 min.

4. So 20:00 hod.
MulhollandDrive Francie, USA2001
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 147 min.

7. ùt 20:00 hod.
Zoolander USA, SRN, Austrálie 2001
Vstupné: 50.- Kç titulky 90 min.

8. - 9. St, Çt 20:00 hod.
Praváblondÿnka USA2001
Letos letí blondÿnky, ale pozor... Romantická
studentskákomedie.
Reæie: Robert Luketic
Vstupné: 50,- Kç titulky 97 min.

10. - 11. Pá, So 20:00 hod.
Rokâábla ÇR2002
Vstupné: 55,- Kç 88 min.

14. ùt 20:00 hod.
Policajtka USA2001
Vstupné: 53,- Kç titulky 102 min.

15. - 16. St, Çt 20:00 hod.
Prci, prci, prciçky2 USA2001
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 105 min.

17. - 18. Pá, So 20:00 hod.
Andêlskátvá‡ Novÿ çeskÿ Klm!
Vstupné: 55,- Kç 118 min.

21. ùt 20:00 hod.
Formule! USA2001
Vstupné: 50,- Kç titulky 117 min.

22. - 23. St, Çt 20:00 hod.
Scary Movie2 USA2001
Æádné zábrany, æádné slitování - prostê hustej
ná‡ez!!! Hororováparodie na>lmy: Hanibal, Zá-
mek hrûzy, Dracula, Vymítaç âábla a dal¿í
Reæie: KeenenIvory Wayans
Vstupné: 50,- Kç titulky 82 min.

24. Pá 20:00 hod.
Bul¿it USA2001
Vstupné: 55,- Kç titulky 82 min.

25. So 20:00 hod.
Milionovÿzávod USA2001
Vstupné: 57,- Kç titulky 112 min.

28. - 30. ùt, St, Çt 20:00 hod.
Vÿlet Novÿ çeskÿ Klm!
Vstupné: 65,- Kç 100 min.

31. kvêtna- 1. çervnaPá, So 20:00 hod.
Festival amatérskÿchKlmû
avideoprogramû
Celostátní kolo

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

s vi t avs kÿ k ul t ur ní k al e n dá‡ kv êt e n 2 002


