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Dobrÿ den,

&... vçera skonçily Svitavské letní slav-

nosti 2001... +tak nêjakjsempsal svûj Dobrÿ
den v zá‡í loñského roku... &a zítra zaçínají

Svitavské letní slavnosti 2002+ (pí¿u dnes).

Neboƒ - rok se potkal s roke ma zítra zaçne

léto a ças pouliçních produkcí v¿eho druhu

je zase tady! Ubêhlo to v¿echno dêsnê rych-

le! Nebÿvalo zvykem psát o letních slavnos-

tech v çervnové Lucernê. Nic ménê - letos

js me si ‡ekli, æelétoje od çervna a proç tedy

çekat aæ najeho konec, aæ se budouje‡abiny

çervenat a kanto‡i blednout, æe uæ zase sly¿í

¿kolní zvonek... a tak nás çekají slavnosti ne-

koneçnê... kaædou nedêli, obças i jinÿ den na

námêstí, na Zahradê muzea a poprvé v Parku

Jana Palacha...

Mêl bych‡íci,jakjs me k têmletní mslav-

nostemvlastnê p‡i¿li:

Ve Svitaváchje pouƒ vædy první zá‡ijovou

nedêli aje zasvêcenasvatémuJiljí, jehoæj mé-

no nese h‡bitovní kostel. Na poçátku deva-

desátÿch let p‡i¿el Ji‡í B‡enek - du¿e První
Çeskomoravské nezávislé hudební spoleçnos-

ti, coje dneska Çechomor a tehdej¿í ‡editel
Bílého domu, co byl tehdy Kulturní a vzdêlá-

vací klub s my¿lenkou p‡ivést pouƒ s divad-

lem, muzikou a ‡emesly na námêstí. Tu pouƒ
nám potom dal a myji vzali... p‡i tom mi je

po‡áds mutno u srdce, æe zatí mÇenda ode¿el

a uæ se nevrátil... Ná¿ tehdej¿í starosta Ji‡í
Brÿdl ‡ekl: &Budiæ Svitavské letní slavnosti!

a p‡idat k pouti veçerní koncerty çi divadla+.

Atak od poloviny devadesátÿch let byl

poslední srpnovÿtÿdenve znamení koncertû,

Balcar, Bílek, Bo¿tík, Boudník, Çapek, Derain, Divi¿, Filla, Gross, Grygar, Hudeçek, John, Kokolia, Kolá‡,
Kolíbal, Kotík, Kovanda, K‡íæek, Kubi¿ta, Kupka, Lada, Lammel, Lhoták,
Malich, Medek, Muzika, Picasso, Piesen, Podhrázskÿ, Preissig, Reynek, Rittstein, Sklená‡, St‡íæek, Sudek, Sÿkora,
¢í ma, ¢indelová, ¢pála, ¢treit, Tichÿ,
Toyen, Váchal, Veselÿ, Zívr, Zrzavÿ.
Myslí msi, æe mezi na¿i mi çtená‡i se nenajde çlovêk, kterÿ by se nesetkal alespoñ
s nêkterÿmi zej men, kterájste právê p‡eçetli. Gra@cké listy çi kresbytêchto autorû
budou vpravdê zdobit stêny vÿstavních síní
Mêstského muzea a galerie ve Svitavách ve
dnech 12. çervna aæ 7. çervence.
Kdyæjse mp‡ed mêsíce modjíædêla na
vernisáæ této vÿstavy, kterou pro muzeum
v Bruntále sestavil pan Zdenêk Sklená‡ ze
stejnoj menné praæské galerie, nevê‡ilajsem,
æe se mi poda‡í p‡esvêdçitjej o zapûjçení
této kolekce do Svitav. Seskupení hvêzd
v¿ak bylo z‡ej mê p‡íznivé a mnê naklonêné.
Pan Sklená‡ se p‡iznal k vel mi blízké mu
vztahu k páteru Václavu Strakovi a díky
nê mui ke Svitavám. Pane fará‡i, dêkuji.
Kurátore mvÿstavy byl fotograf Jind‡ich
¢treit, kterÿjiæ ve Svitavách vystavoval,
p‡edná¿el a nedávnoi &porotoval+ Národní
soutêæ amatérské fotogra@e a za p‡enesení
této vÿstavy do Svitav se silnê p‡i mlouval.

mínanou poutí. Av tomto roce - a budiæ ‡e-

çeno i nap‡í¿tê - zaçnouletní slavnosti první
çervnovou nedêli a skonçí první nedêlí v zá‡í.
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i p‡ítomnost sympatickéholitomy¿lského
vÿtvarníka mlad¿í generace Ji‡ího Lammela, kterÿ se dostal mezi zvuçnáj ména
vystavovanÿch klasikû, aç seje¿tê klasike mbÿt necítí.
Ataksi rozhodnê nenechte ujít tutojedineçnou vÿstavu. Vÿstava Çerná a bílá

bude ve vÿstavních síních svitavského muzeaslavnostnêzahájenav úterÿ
11. çervna v 17 hodin kurátore mvÿstavy Jind‡iche m¢treite m
, na flétnu
zahraje Monika ¢treitová- Popelá‡ová.
Blanka Çuhelová

STÅLÉ EXPOZICE

POHLED DO MUZEJNïCH SBïREK

Z HISTORIE PRAÇEK
Nejvêt¿í sbírka pracích nástrojû a strojû v ÇR
SVITAVSKÅ ZASTAVENï
Historie mêsta na pohlednicích afotografiích
OSOBNOST

OSKARA SCHI NDLERA
Svitavskÿ rodák, zachránce æidovskÿch æivotû bêhe m2. svêtové války, o nê mæ Steven Spielberg natoçil fil m
• • • •
18. 5. - 9. 6.

22. NÅRODNï P”EHLïDKA

Na námêstí: zachováme tradici odpoledních

AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE
Vÿbêr nejlep¿ích fotografií národní p‡ehlídky amatérské fotografie a kolekce podobné vÿstavy ze Slovenska

promenádních koncertû(vædy v nedêlijednou

zaçtrnáct dnû) se Slavností dechovek nazávêr
a p‡idáme t‡eba koncert jiné hudby. Na Za-

hradê muzea: nabídneme nêkolik veçerních

koncertû- tí mdnembude çtvrtek. Omlazenÿ

11. 6. - 7. 7.

Park Jana Palacha: nedêlní divadelní p‡ed-

ÇERNÅ A BïLÅ
Vÿstava grafickÿchlistû a kresebtémê‡ padesáti vÿznamnÿch autorû 20. století (nap‡.
Picasso, ¢í ma, Toyen, Kolá‡, Boudník, Lhoták, ¢pála, Tichÿ)
Vernisáæ: úterÿ 11. çervna v 17 hodin,
úvodní slovo Jind‡ich ¢treit, hudební program Monika ¢treitová

stavení pro dêti a t‡ebai muziku. Aov¿e m
ov¿empouƒ na konec!

Atak by bylo hezké, ‡íci si, poz mênênê

s klasikemv zá‡í: &Tento zpûsob Svitavskÿch

letníchslavností zdáse mi bÿti vel mi ¿ƒastnÿm+.

Atak- tê¿ me se naléto a sluníçko a vodu

a teplo...tolik to pot‡ebujeme. A dávej me na
Petr Mohr
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Çty‡icet ¿est vÿtvarnÿch
es ve Svitavách!
Jind‡ichu, dêkuji. Asnad pro nás mluvila

divadel na námêstí a v¿e vrcholilo onou vzpo-

sebe pozor... a mêj me se hezky.
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P
. Picasso: Gra ka

Otev‡eno:

ùt - Pá 9- 17, So 9- 13, Ne 13- 17
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Od nepamêti k souçasnosti X.
Zaloæení mêsta Svitav

Zakládací listina mêsta Svitavyz roku 1256
Text zakládací listiny
Brunoz Boæí milosti biskupolomouckÿ

p‡eje v¿e m, kdo tuto listinu budou çísti,

trvalé blaho v Bohu. Ponêvadæto, coje

napsáno, jest nejjistêj¿ímobraze mstav¿ích

se událostí, protoæe nic ne mêní napostupu p‡ijatÿch úmluv a nic z nich neubírá,

váme pro nás a na¿e nástupce pouze poæitky
duchovní.

V
e jménu téhoæ kostela budou poæívat

také desátku z tÿdenního mÿta v Jevíçku

a vlastnit t‡i lány
, jeden, kde leæelystaré

Svitavy
, druhÿtam, kdeje nyní postavena

zmínênáves a kostel at‡etí v Drválovicích,

se dostala kaædému na vêdomí, æejs me se

z titulu vênování dræela a vlastnila.

tomy¿li z ‡ádupre monstrátskéhov praæské

¿ich zástupcû a na¿í církve, jak také od

dohodli s opate m ajeho konvente m v Li-

diecési o hranicíchlesa mezijejichklá¿te-

re ma na¿ím mêste mSvitavami, æejmeno-

kterÿzmínênácírkevní vrchnost odedávna
Abyale v¿e d‡íve ‡eçenéjak od nás, na-

opata, konventu a klá¿tera litomy¿lského

neporu¿enêbylo dbáno a pro budoucí çasy

vanÿles aæk vrcholkûmhor, kterésetáhnou

podræelo právní úçinnost, opat‡ili js me

ká na M
oravu, mají náleæet náma na¿ím

peçetí, taktéæ opata z hory Sionu, praæské

Opat a konvent litomy¿lského klá¿tera

osobnê byl p‡ítomen a p‡itomspoluúçin-

z poplatkû, tak také z desátku, za‡ízení,

tomy¿lského a nechali jse m to podepsati

na stranê k Çechám a s kterÿch voda sténástupcûmv církevním ú‡adê.

naproti tomu mají dostávat desátek jak

pastvin, luk, rybá‡ského, vodního, mlecího

a honebního práva, ze svobodného majetku

p‡edloæenoulistinu na vêçnou pamêƒ na¿í

diecése, kterÿ p‡i uzav‡ení této s mlouvy

koval, jaktaképeçetí opata a konventuli-

od dálejmenovanÿch svêdkû: Herbordus,

dêkan, M
ikulá¿, probo¿t, Bartolomêj, arci-

a v¿echostatních dávek, které naoboustra-

jáhenolomouckÿ, Marquardus ze Znojma,

vznikla, nÿbrætaké na druhé, kde nebylo

æecí notá‡, Arnold, rovnêæ kníæecí notá‡,

nách vody
, nejen na oné, kvûli které p‡e
nic sporného, takjako v celémokruhu a okre-

se, coslouæilo k na¿e mu uæitku a námbylo

Janz P‡erova, Heydolfz Opavy
, Vilém, kní¢têpán, magistr, Gregor, sakristian, Symon,

David, Connrad, biskupskÿ kaplan a sbo-

placeno atento desátek dáváme a ustano-

rovÿscholastik.

která stává nyní v tomto na¿e m mêstê.

Lambert, podp‡evor, Antonín, M
ikulá¿,

vuje me myjakovênování kostelu nebofa‡e,

Za lito my¿lskÿ klá¿ter F
ilip, p‡evor,

P‡ená¿ímetaké najmenovaného opata

knêæí, Alexander, kustos, Cunradus, ko-

klá¿tersesouhlase mna¿í kapituly navêçné

Herman, brat‡i z téhoæ klá¿tera a mnozí

a konvent ajehojméne m na litomy¿lskÿ

mo‡í, Radoslav, Gotthard, Bed‡ich, Petr,

çasypatronátní právo a poæitkysvêtské ne-

jiní.

ré v p‡í¿tích dobách budou v tomto okrese

5. listopadu.

jenz tétofarnosti, nÿbrætakéze v¿ech, kte-

V minulÿch dílech vyprávêní js me si
p‡ipo mnêli nejstar¿í listiny, v nichæ se
nacházejí nep‡í mé indicie o zaloæení vsi
u brodu p‡es ‡eku a popsali js me si charakter krajiny a podmínky první pre monstrátské kolonizace. Jistê jste si v¿i mli,
æe u uvádênÿch letopoçtû byla p‡ipojena
slûvka D moæná, pravdêpodobnê, snad. E
Skuteçnê první píse mná z mínka o mêstê
v¿ak pochází o století pozdêji aje datována kupodivu p‡esnê - totiæ 5. listopadu
1256. Toto datumje povaæovánoza datum
zaloæení mêsta Svitavy. Ov¿e m musí mzde
p‡ipojit opêt slûvko pravdêpodobnê.
Jaktotedy bylo? Poj âme se podívat na
Moravu XIII. století a na její osídlování
podrobnêji. Od XII. století lze na Moravê
vypozorovatjakÿsi DvÿprodejE kníæecí pûdy a lesa biskupovi, pánûma klá¿terûm,
kte‡í toto novê nabytéj mêní ve vlastní reæii osídlují. To vedlo k çastÿmroz mí¿kám
mezi samotnÿmi kolonisty, kte‡í se pochopitelnê snaæili získat co moæná nejvêt¿í kus
pûdy pro sebe. Noví majitelé pak svê‡ovali
vlastní osídlení lokátorûm ¿lechtického
i mêstského pûvodu, kte‡í s sebou p‡ivedli vlastní kolonisty, vyhlédli oblast k zaloæení sídla, p‡erozdêlili osadníkûmpûdu

zaloæeny nebo z‡ízeny
, p‡içe mæsi ponechá-

uznáváme a prohla¿uje me podle p‡edloæené

listiny a p‡eje me si, abyjejímuve‡ejnêním

çe rv e n 2 0 0 2

Tak se stalo v roku milosti 1256 dne

Biskup Bruno ze Schauenburka

çe rv e n 2 0 0 2
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a dohodli jejich práva a povinnosti. Çasto pakzûstávali na vesnici jako fojti nebo
rychtá‡i, coæji mp‡iná¿elo privilegia. Pûda
byla rozdêlena do tzv. lánû ajejich çástí
(lán v¿ak nelze chápatjako plo¿nou míru
gruntu, nÿbræjakojednotkuprostanovení povinností majitele). Noví kolonisté s sebou
p‡iná¿eli De mf
yteutické právoE, které posilovalo dræbu gruntû a bylo zaloæeno na
samostatnosti a træní mhospoda‡ení samotnÿch sedlákû. Ti mohli grunty v rodinê dêdit aæ do vym‡ení p‡í mÿch potomkû, kdy
grunt formou odúmrti p‡ipadl vrchnosti.
Kolonisté byli povêt¿inou nadáni lhûtou,
jakÿmsi odklade m penêæních çi naturálních dávek a robot. Kolonizaçní politikou
vznikái pomêrnê hustá mêstskásíƒ. Za mêstoje povaæováno ohrazené místo, na nêmæje
urçitá koncentrace obyvatel, ‡emesel a trhu
a kdeje dosaæeno mêstského právního statutu ( mêstského práva ainstitucí). Bêhem
XIII. století byl na Moravê dovr¿en vÿvoj
5 královskÿch mêst ( Brno, Olomouc, Znojmo, Opava, Jihlava) a postupemçasu p‡ibÿvalai mêsta dal¿í, jako p‡irozená správní
centra zemêpanskÿch, biskupskÿch a panskÿch dominií. To byl i p‡ípad biskupskÿch
Svitav. Problé me mzûstává p‡esné urçení
data vzniku mêst a také ojejich vnit‡ní m
æivotê ne máme tak‡ka æádnÿch dokladû.
Iniciátoremkolonizace hraniçních hvozdû mezi Çechami a Moravou se stal olomouckÿ biskup Bruno ze Schauenburka,
kterÿsvûj ú‡adzastával vletech1245-1281.
Jeho snaha o osídlování novÿch oblastí
v p‡ípadê Svitav narazila na odpor premonstrátského klá¿tera v Litomy¿li, jehoæ
çlenové mêli hlavní podíl na zaloæení osady &Stará Svitava+ a biskupskou kolonizací a vysazení m nového mêsta - tzv. Nové
Svitavy- se cítili po¿kozeni. Hlavníjádro
sporu spoçívalo ve stanovení hranic mezi
obê masoupe‡ící mi stranami. Spor byl vy‡e¿en s mírçí listinou a právê taje pokládána za zakládací listinu mêsta Svitav.
Listina samaje v urçitÿch rysech znaçnê
nejasná, coæ utêchto dokumentû vydanÿch
v církevní mprost‡edíje neobvyklé. Tedy
p‡ednêjezaráæející, æelistinuvydalajedna
ze znesvá‡enÿchstran, a to stranasilnêj¿í
(p‡edpoklademby bylo vydání listiny obêma stranami nebo nezávislÿmrozhodçí m).
Vêrohodnost nezaruçují ani p‡iloæené peçetê opata strahovského klá¿tera a litomy¿lského konventu(dochovaly se pouze
zbytkytêchto peçetí). Nade v¿í pochybnost
se v tomto p‡ípadê setkáváme s dobovÿm
falze m, byƒ s pravdivÿmi skuteçnost mi. Vydání listinného falza nebylo ve st‡edovêku
niçí m, co by stálo mi mo právní rámec tehdej¿ích zvyklostí. Falza tak nahrazovala
listiny zniçené nebo ztracené a bylataké
vystavována ryze pragmaticky k podpo‡e
nárokû ve vzniklÿch sporech. Olistinê,
kteráje dnes uloæenav archivuv Olomouci,
ojednotlivÿch nesrovnalostech a spornÿch
místechsi bude me vyprávêt p‡í¿tí mêsíc.
Radoslav Fikejz

Staleté fotogra%e

Blíæí se námléto, prázdniny a doba dovolenÿch. S p‡íchodemteplÿchletních dnû
pociƒujeme pot‡ebu se nejen opalovat, ale
souçasnê také ochladit koupání m a plavání m. Ktomui v minulosti - tedyi p‡ed
sto lety - byla stavêna mêstská a obecní
koupali¿tê a plovárny. Tento název mne
zaujal, neboƒ se pro svoji starobylost uæ
jen málo uæívá. Pochází od slova plovati
a to mne vedlo kjeho vyhledání v Ottovê
slovníku nauçné mz roku 1902. Zde se
praví, æe: Dplování çlovêka na vodêjest
buâtrpné, kdyse nechává neçinnê vodou

tehdej¿í mu Ottendorferovu sirotçinci (dnes
III. Z¢ na Riegrovê ulici). Voda byla asi
v ten denstudená, protoæe u vlastní plovárnyjejen nêkolik otuæilÿch plavcû, takæe
vÿhodou byla plavba nalodiçkách. Atak
nám sní mek ukazuje dvê mladé sleçny
ajejich men¿ího brá¿ku, jak se projíædêjí
po rybníce.
Pozdêji s novoutechnologií vÿroby piva
byl rybník zru¿en o odvodnên a zanikla
i plovárna. Na jeho místê vzniklo velké
fotbalové h‡i¿tê, ale rybníksetusámstále
p‡ipomínal, ato hlavnê po de¿tích, kdy se

nésti, anebo çinné, p‡i nêmæçlovêkpohybem
údû svÿch netoliko nad vodou se udræuje,
nÿbræse v ní i pohybuje. Plování spoleçnê
s koupánímjest vÿteçnéi cviçenítêlesné. E
Av¿ak - co má spoleçného se staletou fotogra@í? Má, a to nejen místem, alei úçelem.
První svitavská plovárna byla postavena
p‡ibliænê p‡ed sto lety natzv. Pivovarském
rybníku (rybník mêl takovÿ název proto,
neboƒ se tu v zi mê &têæil+ led a vozil do
mêstského pivovaru k chlazení p‡i vÿrobê
a uskladnêní piva) jak námukazuje stoletá fotogra@e ze sklenêné desky od autora
O. Tyrolta, kterÿji také vydaljako pohlednici. Na ní vidí me zvlá¿tní d‡evênoustavbu na kûlech s lehátkovÿmi prostorami
a schûdky do vody. Nacházela se naproti

plocha h‡i¿tê tak rozbahnila a to i u branek, takæe musel bÿt çasto zápas p‡eru¿en
pro nezpûsobilost terénu. Také se tu pak
jezdila plochá dráha, které ¿kvárovÿ povrch
a vêt¿í obvod h‡i¿tê vyhovoval, dokonce tu
nêkolikrát byloi mistrovství republiky. P‡ed
dvaceti lety do¿lo k první çásti obnovení
svitavské &plovárny+, v çervnu 1983 bylo
otev‡eno nové koupali¿tê, obecnê nazÿvané &na bazénê+ a p‡ed deseti lety pak k vÿstavbê krytého bazénu v místê, kde se ty
sleçny projíædêly naloâce. Taktotedy bylo
se svitavskou plovárnou, koupali¿têmi bazéne mv období stalet. Na mé srovnávací
fotogra@ije právê místo, dnes dêtské koupali¿tê, kde slavná svitavská plovárna &Freibad+ stávala.
M
ilo¿ Vanêk

st rana I V
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Jak dál, fotografové?

Uæ po dvacáté druhé se letos koná národní soutêæ a poté vÿstavafotografûz celé
Çeské republiky, uæ po sedmé ve vÿstavních síních svitavského muzea. Letos byl
p‡izván do çela poroty známÿ çeskÿ fotograf, pedagog a tvûrce workshopû s fotogra@ckÿmzamê‡ení mJind‡ich ¢treit ajeho
slova na zahájení vÿstavy byla neobvykle
kritická. Podlejeho slov chybí fotografûm,
kte‡í se soutêæe zúçastñují urçité hledaçství, experi mentování a zkou¿ení neovê‡enÿchfore m, opakuje se roz mêlñování
dávno objevenÿchté mat. A kdojinÿ by
mêl mít invenci, nové nápady a snahu po
originalitê, neæ ten, kdo fotografuje pro
zábavu, potê¿ení a relaxaci? Tato a podobná setkání fotografûjsou vel mi dûleæitá pro konfrontaci, poznání a posun ke
kvalitê.
I na leto¿ní soutêæi se objevila ‡ada
zají mavÿch fotogra@í, i letos se do Svitav

sjeli fotografové z celé republiky. Na vÿstavu se v¿ak nakonec z 645 p‡ihlá¿enÿch
sní mkû dostala pouhá stovka. Pro nás je
vyznamenání m, æe se prosadila‡ada právê
svitavskÿch fotografû: Miloslav Bouçek,
Josef Çermák, Tomá¿ Hladík, Radek ¢vec
a Jan Tichÿ. Jedenz nich- Tomá¿ Hladík
- získal za barevnou fotogra@i & Nespeci@kovatelno+ druhou cenu v nejsilnêji obsazené kategorii A2 (nad 18 let). Blahop‡eje me!
Ta leto¿ní národní vÿstava je doplnêna kolekcí fotogra@í obdobné soutêæe,
konané na Slovensku pod názve m AMFO
a DIAFOTO, kterou kaædoroçnê po‡ádá Národné osvêtové stredisko Bratislava. Atak
si mohou náv¿têvníci sami udêlat obrázek
o úrovni çeskÿch a slovenskÿchfotografû.
Vÿstava je ve vÿstavních síních svitavského muzea zp‡ístupnêna do 9. çervna.
Blanka Çuhelová

T
omá¿ H
ladík: Nespeci kovatelno

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
Vÿstavy (otev‡eno p‡i akcích SKS)
Divadlo Trám

Karel Mácal, Poliçka: Kresby
Bílÿ dûm

Ji‡í Hájek, Poliçka: Z Vysoçiny

8. So 14: 00 hod. Divadlo Trám

Záæitkové odpoledne

s Janou Faitovou

ùvod do meditace, malování mandal

Vstupné: dobrovolné

SVITAVSKÉ LETNï SLAVNOSTI
2. Ne 14: 00 hod. nám. Míru- u fontány

SVITAVSKÉ LETNï SLAVNOSTI
9. Ne 15: 00 hod. nám. Míru- u fontány
(p‡i nep‡íznivé mpoçasí Divadlo Trám)

Festival dêtskÿch dechovÿch hudeb

Nev¿ední autorskéinterpratace písní z Çech,

Pro menádní koncert

DDO Z¢ Záb‡eh + maæoretky
DO ZU¢ Veverská Bitÿ¿ka

DDO Çty‡lístek Svitavy + maæoretky
2. Ne 19: 30 hod. Divadlo Trám

Marcipán

Moravy a Slovácka.
Kapelník Ji‡í Hodina

Reæie: Jana Mandlová

Hraje: Monika¢treitová-Popelá‡ová-flétna

7. Pá 19: 30 hod. Divadlo Trám
Divadlo C Svitavy:

Antonín Mare¿: Slon
ùprava textu: Karel a Blanka ¢efrnovi,

Petr Mohr

Reæie a hudba: Karel ¢efrna

Vÿtvarno: Jind‡ich Pevnÿ

Hrají: Blanka ¢efrnová, Pavla Lustyková,

Iva Pavli¿ová, Vlaâka Pevná, Karel ¢efrna, Jind‡ich Pevnÿ, Petr Mohr
Svêtla: Hana Mohrová
Vstupné: 35,- Kç

Bed‡ich, Bruncvík, Cecil

Vystoupení souborû Dramatické ¿koliçky

Svitavy. P‡edstavení pro dêti

17: 00 hod.

Do vêtru - koncert
18: 00 hod.

Soubor MI MO Svitavy:

Louisa

autorû 20. století ( Picasso, Zrzavÿ, ¢pála,

Vstupné: 30,- Kç

15: 00 hod.

Vÿstava grafik a kreseb nejvÿznamnêj¿ích

Hrají: Michal Kadlec, Monika Formano-

Vÿtvarná spolupráce: Ji‡í Ka¿párek

Dramatická ¿koliçka Svitavy

a hosté

Andêl a kniha rekordû

Çerná a bílá

vá, Tereza Dvo‡áková, Radovan Selinger

DIVADELNï PARK

SVITAVSKÉ LETNï SLAVNOSTI
11. ùt 17: 00 hod. Mêstské muzeum

MI MO Svitavy:

Andêl a kniharekordû - pre miéra

SVITAVSKÉ LETNï SLAVNOSTI
23. 15: 00 hod. Park Jana Palacha
(p‡i nep‡íznivé mpoçasí Bílÿ dûm)

- vernisáæ vÿstavy

Lada, Lammel)

SVITAVSKÉ LETNï SLAVNOSTI
16. Ne 14: 00 hod. nám. Míru- u fontány

Pro menádní koncert

DO Petru¿ka Moravská Chrastová

21. Pá 19: 30 hod. Divadlo Trám

DO vêtru a Vespol

a Coje ti do toho?
Koncert kapel

Cecil ajeho Brum

Divadelní p‡edstavení souboru Cecil Dramatické ¿koliçky Svitavy

Vstupné: 35,- Kç

Soubor Bertiçky Dram
. ¿koliçky Svitavy:

Divadelní p‡edstavení pro dospêlé

26. St 17: 00 hod. Divadlo Trám

Trám
tadyjá

Závêr roku Dramatické ¿koliçky Svitavy
Ukázky prácejednotlivÿch t‡íd

Vstupné: dobrovolné

27. Çt 19: 00 hod. zahrada muzea
(p‡i nep‡íznivé mpoçasí Divadlo Trám)

Trstênická stezka

Koncert divadleního orchestru.

Dirigent: Matêj ¢efrna

SVITAVSKÉ LETNï SLAVNOSTI
30. Ne 14: 00 hod. nám. Míru

Pro menádní koncert

Dechovÿ orchestr Svitavská dvanáctka

çe rv e n 2 0 0 2
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Pozvánky do divadla Trám

Pre m
iéra divadelního
souboru MI MO
Mûæe andêl touæit?

Po çe mse touæí v nebi?

Apo çe mna ze mi?
Divadelní hra o lásce, vêçnosti a nes mr-

TRÅMTADYJÅ

Trámtadyjá aneb konec ¿koliçkového roku

s p‡edvedení mvÿsledkû celoroçní práce

jednotlivÿcht‡íd Dramatické ¿koliçky Svitavy. Na závêr p‡edávání vysvêdçení.
Uvidíte:

telnosti.

- nej mlad¿í dêti Indiáni - Tyg‡i p‡edvedou

Soubor MI MOvznikl zaçátke mroku 2002

- novê vzniklát‡ída Vendelíni nechá na-

spoleçnÿmsetkání m MI chala a MOniky.
První inscenací tohoto mi mózního spolku

je &Andêl a kniha rekordû+, která vznik-

la na základê rozhlasové hry dramatiçky
Daniely Fischerové.

drobnou ukázku své indiánské práce

hlédnout do zapoçaté práce na divadel-

ní mp‡edstavení o záhadné Betsy Bowové

- t‡ída Piráti zahraje p‡edstavení na základê knihy V
. Çtvrtka Podivuhodné vy-

právêní piráta Kolíska

- skupina Bruncvíkû po p‡edstaveních
St‡eda námchutná a Modlitby z archy se

tentokrát vênuje loutkáma zahraje drobné vÿstupy s mañásky nazvané Mañaña

- t‡ída Bed‡ichové se p‡edstaví v divadel-

ní mp‡edstavení Papírové drama anebJohn

podle americkÿch pohádek Pavla ¢ruta

- dívçí spolek Bertiçky zahraje inscenaci

Louisa nazákladê povídek anglického spi-

sovatele SAKI

Koncert kapel
DO VëTRU SVESPOLT

a divadelní p‡edstavení

CECIL AJEHO BRUM

Svitavská skupina Do vêtruje pomêrnê

mladáfolková kapela, vêt¿inajejich çlenû

stále studuje a p‡ipravuje se na æivot.

Skupina se dala dohromady v roce 1999.

Po men¿ích z mênách v obsazení kapely

v roce 2001 se zformovalo seskupení mu-

zikantû, kte‡í hrají pro radost a potê¿ení.

Poslední m velkÿm úspêche m kapely Do

vêtru bylo umístêní na krajské mkole Por-

ty 2002 ve Svitaváchs postupe mdo celostátního finále Porty 2002.

Jako host skupiny Do vêtru vystoupí muzi-

kanti z Dolního ùjezda - folková skupina
Vespol. Sami o sobê tvrdí, æe trvalo vel mi

dlouho, neæ se v Dolní m ùjezdê na¿lo do-

stateklidí protvorbufolkové hudby. Inst-

rumentální obsazení této kapelyje vel mi

bohaté a vytvá‡í nezapomenutelnou at mo-

sféru.

Dal¿í m hoste mje novÿ divadelní soubor

Dramatické ¿koliçky Cecil, kterÿ zahraje

p‡edstavení Cecil ajeho Brum

Kapela Do vêtru zve v¿echny milovníky

folkové hudby a divadla na milé setkání

M
ichal Kadlec a M
onika F
ormanová

a vê‡í, æe nezûstane pouze ujednoho
&vêtrného+ veçera.

Záæitkové odpoledne

s Janou Faitovou

Povídání o s myslu meditace v æivotê moder-

ního çlovêka. ùvod do nêkolika technik
meditace s ukázkousufijského cviçení a cvi-

çení TAI - CHI.

Ve druhé polovinê se budeme vênovat MANDALE - kruhu, prapûvodní mu tvaru æivota,

symbolu stvo‡ení. Také malování manda-

lyjejednou z technik k dosaæení vnit‡ní
harmonie a nastartování sebeléçícího pro-

cesu. Na závêr si p‡edlohu mandaly vy-

maluje me, proto si nezapomeñte pastelky

a tvrdou podloæku.

T‡ída Bruncvíkû ÇÅRY MÅRY KVI KVI

Cecil ajeho Brum

DIVADELNï PARK

• soubor Dramatické ¿koliçky Cecil Brum
ajeho divadelní p‡edstavení s æivou mu-

V mêstskémparku Jana Palacha se na rûz-

nÿch místechodehrají divadelní p‡edstavení

zikou &Cecil ajeho Brum+ o panu Ceci-

t‡íd Dramatické ¿koliçky Svitavy urçenÿch

lovi ajeho podivuhodné m...

la Do vêtru a pro dospêléje urçenveçerní

1 7: 00 hod (kapely):
• svitavská folková kapela Do vêtru hra-

pro dêti, k tanci a poslechuzahraje kapeprogramdvou divadelníchinscenací.

15: 00 hod (divadla pro dêti):
• t‡ída Dramatické ¿koliçky Bruncvíkové

zahraje mañáskové etudy

• t‡ída Dramatické ¿koliçky Bed‡ichové
vystoupí v inscenaci &Papírové drama
aneb John+ vzniklé dle americké pohádky Os mÿ John od P
. ¢ruta

jící pro radost a potê¿ení

1 8: 00 hod ( divadla pro dospêlé):
• divadelní soubor M
IMO zahraje divadel-

ní hru &Andêl a kniha rekordû+

• divçí spolek Dramatické ¿koliçky Bertiçky p‡edstaví inscenaci &Louisa+ dle anglického spisovatele SAKI

st rana
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Zpráva o jedné cestê vlakem, jedné vÿstavê,

jednom
divadelním p‡
edstavení a hlavnê oAJjednom
slonovi
Ve vlaku 15. çervence 1999ráno ze Svitav
pro dêti a veçer pro dospêléindiánskou pohádind‡ich Pevnÿajehoæenap‡i¿li do Céçka.
do Prahy p‡ed letem do Pa‡íæe a Casablancy

a autobusemdo El Jadidy v Maroku na Svêto-

vÿ festival amatérského divadla...

Céçko jede do Afriky... Karel ¢efrna nám

v kupé vypráví zvlá¿tní p‡íbêh o slonovi - jak

ku - text Tondy Mare¿e... A Povídku o slonovi

(tak se hra j menuje) Tonda poslal Karlovi,

jestli by t‡eba Céçko nechtêlo...

Je to zvlá¿tní vzpomínka - z toho vlaku -

ubêhly t‡i roky a myjs me se k tomu p‡íbêhu

S obrazy, loutkami, vÿtvarnou stopou naprosto
nep‡ehlédnutelnou!

Adál? Dál uæ toje o t‡ech mêsících v Trá-

mu, mnoha veçerech nêkolika víkendech po-

chybnostech ‡eçech zkou¿ení silnÿch slovech

se narodí v indické dæungli, jak je jinÿ, neæ

indického slona vrátili. Sedêli mnoho veçerû

skvêlÿch hor¿ích zavræeníhodnÿch nápadech...

Je to podivuhodnÿ p‡íbêh p‡ekvapivê po-

a hodnê mluvili o tom, mûæeme-li chceme-li

Céçka by mohl t‡eba napsat: &ostatnê jako

ostatní sloni, jak nechce dêlat to, co ostatní...

vypili hodnê çaje vína kávy snêdli chlebíçky

Karel ¢efrnasloæil skvêlou muziku(historik

kraçující a... Karel vædycky konçí çást vy-

tentext upravit k na¿emu obrazu a potomt‡e-

vædy+). Av¿ak není to &takjako vædy+ - neboƒ:

nekonçí, protoæe se staneto a to. + Ataktojde

Vroce 2000slavilo Céçkot‡icetiny. V Trá-

ství po válce v Boskovicích. Tondase ocitl v Mni-

právêní: &Tak tady by to mohlo skonçit... ale

aæ do konce. Zprvu neví me, proç námtu his-

torii vypráví. A pak se dozví me, æe toje hra,

kterounapsal Karlûvsynovec Tonda Mare¿- spi-

sovatel básník vÿtvarníkæijící v Mnichovê. Tu

ba nêkdy zahrát...

mu vystavoval obrazy malí‡ z Pomezí u Poliçky

Jind‡ich Pevnÿ. Krásná naivní létající barevná
naléhavá v srdce se zarÿvající plátna; taková,

která, kdyæ jednou uvidíte, zûstanou s vámi

hru hrál nêmeckÿloutká‡ Albert Völkl (na za-

a musíte na nê çasto myslet.

a Albert hrál v dnes uæ polozapomenutém Li-

¿e Tonda Mare¿ se svêtem, kterÿ malujeJindra

çátku devadesátÿch let byli oba ve Svitavách
dovém divadle, p‡esnêji v Divadle v kavárnê

Atak nás napadlo spojit svêt o kterémpí-

Pevnÿ. Je tak daleko a tak blízko...

Karel a Tondajsou blízcí p‡íbuzní. Proæili dêt-

chovê, Karel æije ve Svitavách. Aje nêco, coje
neustále spojuje... Karel psal písniçky a mys-

lel na v¿echno, co se stalo nestalo co cítí on

i oni oba... Têækoseto popisuje. Nav¿echnoslova nedosáhnou.

A my v¿ichni nectili a ctili ten pûvodní Ton-

dûvtext. Neníto nakonec p‡esnêtak,jak námKa-

rel vtomvlaku vyprávêl. Alejeto urçitê: myslí m
a ví m!, jak byto Tonda, Karel, Jindra a my vytvo-

‡ili ( kdybychombyli spolu). Bylato krásná práce.

Narodil se slon ode¿el z dæungle do civiliza-

ce, aby se mu líp da‡ilo. Ale jakÿ svêt je ten

lep¿í... ? Atakse vrátínevrátí , p‡esto, æe ‡íkal,
æe se nikdy nevrátí.
Jste zvêdavi?

&Vdálce uæ kÿváslonz Indie+... napsaljsem

do kníæky Céçko 1999-2000 p‡ed dvêmalety.

Tehdyjsemmyslel, æet‡ebajednounêkdynêkde

nêjak nazkou¿í me tuhle hru. Asi se to poda‡ilo.
Tê¿íte se? Já dêsnê.

Petr Mohr

P
. S. Poprvéjs me Slona hráli pro pár kama-

rádû v Trámu 5. dubna. Podruhé na Krajské

loutká‡ské p‡ehlídce v Hradci Králové o den
pozdêji. Pot‡etí 7. çervna v 19: 30 hodin doma

v Trámu a to bude premiéra!

(Jo ataky bude Slon na festivalu- 30. çerv-

na na 51. Loutká‡ské Chrudi mi.)

... p‡ijâte... uvidíte tançícího slona!

Zp‡edpre miéry Divadla C Slon

Podêkování truhlá‡ské

nad Svitavou

rmê BOB”I Hradec

Vzpomínka na Vzpomínku na hvêzdnÿ prach

10. kvêtna St‡edisko kulturních sluæeb

s agenturou Morava se baví uspo‡ádalo v Bí-

lémdomê ve Svitavách koncertní showvênova-

nétêm, kdoæ v hvêzdnÿ prachse obrátili... Me-

lody Markers a Ond‡eje Havelky se sestrami

Havelkovÿmi Vzpom
ínka na hvêzdnÿ prach.
Byl to jeden ze skvêlÿch záæitkû, kterÿch je

v uspêchané dobê tolik pot‡eba. Najevi¿ti se
putovalo za hvêzdnÿmi osobnost mi meziváleçné éry, legendami, jejichæ hudbaje stále æivá,

a protostojí zatojeznovu p‡ipomínat. Brilantní

provedeníjednotlivÿchskladeb celého souboru

spojené neménê profesionální ma vtipnÿmprû-

vodní m slovem Ond‡eje Havelky, stejnê jako

sólová vystoupení jednotlivÿch muzikantskÿch
osobností orchestru p‡ineslo mnoho radosti

a potê¿ení najevi¿ti i v hledi¿ti. Bylijs metam

v¿ichni spolu dohromadyrádi, a toje dob‡e...

Hana ¢vandová
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OKRESN KNIHOVNA
VE SVITAVáCH
Máchova alej ç. 1, 568 02 Svitavy

Tel.: 0461/ 54 17 15

Vÿpûjçní hodiny

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

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

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. So 14: 00 hod. u rybníka Rosniçka

Den dêtí - sportovní odpoledne
8. So 10: 00 hod. DDM

Keram
ické dopoledne
Vstupné: 20,- Kç

8. So 10: 00 hod. DDM

Orlickÿmpodhû‡í mna kole
12. St

Obvodní kolo
atletické v¿estrannosti

15. So 10: 00 hod. sraz u Barumky

Cyklistickÿ vÿlet do okolí Svitav
21. - 23. Pá - Ne

Obvodní kolo ve florbalu

26. St 15: 00 - 18: 00 hod. Bílÿ dûm

Dêtská diskotéka

Vzpomínka na 5. roçník F
estivalu amatérskÿchpêveckÿchsborû. Závêreçné matiné na
námêstí M
íru 28. dubna 2002.

Nadace Josefa Plívy

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

e- mail: nadace @svitavy. cz

Kaædé úterÿ 19: 00 hod.

B‡i¿ní tance

5., 12., 19. St 1 7: 00 - 20: 00 hod.

Komunikace

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

10. Po 18: 00 hod.

P‡edná¿ka a diskuse

nejen pro drobné podnikatele
P‡edná¿í Vladi mír Mlyná‡.

Zaji¿ƒuje vzdêlávací agentura U. C. T
. Jak si

lépe navzájemporozumêt. ”ídí p. Rûæiçka.

24. Po 18: 00 hod.

6. Çt 18: 00 - 21: 00 hod.

Povolební setkání s politiky

Energetická centra vlidskémtêle

Uvádí a moderuje Franti¿ek Plíva

Çakry

ùçast politikû p‡edních politickÿch stran.

Vstupné 20,- Kç

29. So 14: 00 hod. rybník Rosniçka

20. roçníksvitavského Vandrbálu

Asociace Brontosaura
tel. ç. 0604/31 26 92

http://sybronto. unas.cz

e- mail: sybront @email.cz

6. a 7. Çt a Pá 9: 00 - 17: 00 hod.,
8. So 9: 00- 13: 00 hod. Nadace J. Plívy

XIII. vÿstava vÿpêstkûsvitavskÿch
pêstitelû kaktusû, sukulentních
a tropickÿch rostlin.

ZU¢ SVITAVY
tel. 53 43 12

Na pozvání Nadace Josefa Plívy a sbo-

p‡ipravila bohatÿ program, vçetnê pro-

vedení m Vêry Bure¿ové nav¿tívilo 66 dêtí

dorferova do mu, svitavského gymnázia

ru Gaudiumze svitavského gymnázia pod
a 6 uçitelû z orchestru z nêmeckého mês-

a p‡ivítání na mêstské radnici starostou

mnohaletou druæbu - podporuje meziná-

cochy byl pro na¿e hostyvelkÿmzáæitkem.

12. St 17: 30 hod. sál ZU¢

ta Plochingen. S tamêj¿í ¿kolou má Nadace

13. Çt Divadlo Trám

rodní styky mládeæe.

Æákovskÿ hudební veçer
III. absolventskÿ koncert
19. St 17: 30 hod. sál ZU¢

Æákovskÿ hudební veçer

hlídky mêsta, Mêstského muzea, Otten-

S dal¿í mi dêtskÿmi sbory velice úspê¿-

nê vystoupili na spoleçnémkoncertê v ne-

dêli odpoledne v celazaplnêné msále Bí-

lého do mu. Nadace pro nê mecké hosty

Václave m Koukale m. Také vÿlet do Ma-

Plni nej hezçích doj mû se vrátili do mû.

P‡átelskásetkání dêtíjsou vel mi dûleæitá

pro na¿í ze mi, která se chystá vstoupit do

spoleçné Evropy.

Franti¿ek Plíva

st rana

VI I I

KINO VESMïR

tel.: 531 446

Pokladna otev‡ena kaædÿ den 17- 20 hod.

2. Ne

15: 00 a 17: 00 hod.

Návrat do Zemê Nezemê

USA 2002
Vê‡te na kouzla a pohádky! Pak budete létat!
Volné pokraçování klasického kresleného @lmu o Peteru Panovi.
Reæie: Robin Budd
Vstupné: 48,- Kç
dabováno
72 min.

3. - 4. Po, ùt

Na k‡ídlechváæky

19: 30 hod.

USA 2002
Jejichláska bylatak ryzí, æe neskonçila ani po

s mrti. Romanticko - ducha‡skÿ @l m. Variace na
@l my Duch a ¢estÿ s mysl. V hlavní roli: Kevin
Costner.
Reæie: TomShadyac
Vstupné: 52,- Kç
titulky
103 min.
5. St

19: 30 hod.

Babíléto

ÇR 2001
Smutná komedie podle námêtu Ji‡ího Hubaçe
olidech nasklonkuæivota... 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.
6. Çt

Fil movÿ klub:

Synûv pokoj

19: 30 hod.

Itálie, Francie 2001
Po ztrátê milované osoby p‡ichází utrpení a zlo-

ba. Psychologickÿ sní mek scénáristy a reæiséra
s tématems mrti dítête a následkû, jeæ má tragická událost na ostatní çlenyrodiny. Vítêz MFF
v Canes 2001
Vstupné: 30,- Kç pro çleny FK
ostatní: 40,- Kç
titulky
99 min.
7. - 9. Pá, So, Ne

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. Fantasy adaptace románu
J. R. R. Tolkiena
Reæie: Peter Jackson
Vstupné: 60,- Kç
titulky
178 min.
10. - 11. Po, ùt

K
lika‡i

19: 30 hod.

GB, USA, SRN 2001
Nejbláznivêj¿í útêk z vêzení v dêjinách @l mu.

Vêzeñská komedie. Odtvûrcû @l mu Do naha! Pro
útêkz vêzení sehrají vêzni dokoncei muzikál...
Reæie: Peter Cattaneo
Vstupné: 50,- Kç
titulky
108 min.
12. - 13. St, Çt

19: 30 hod.

GB 2001
Pa‡ba
Odtvûrcû @l mû Acid House. Sex, dogs a Rock

n' roll s mladÿmi hereckÿmi hvêzdami Velké
Británie. Odvázaná pubertální komedie.
Scéná‡ a reæie: Justin Edgar
Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky 81 min.

14. - 15. Pá, So,

ùnos domû

çe rv e n 2 0 0 2

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

17: 00 hod.

Novÿ çeskÿ Yl m2002
Rodinnÿ @l m o hledání skuteçného domova

podle literární p‡edlohy Ivy Procházkové. P‡íbêh t‡ináctiletého chlapce, kterému se zabili
rodiçe a p‡íbuzni ho odloæili do internátu...
Reæie: Ivan Pokornÿ
Vstupné: 50,- Kç
103 min.

14. - 15. Pá, So

19: 30 hod.

I mpostor

USA 2001
Gary Sinise se stává ¿tvancemvtemnémsvêtê
budoucnosti. Sci-@podle povídky Phillipa K. Dicka. Svêt roku 2079 a válkas mi mozem¿ƒanyo planetu Zemê.
Reæie: Gary Fleder
Vstupné: 50,- Kç
titulky
95 min.

16. - 18. Ne, Po, ùt

Harry Potter
a Kámen mudrcû

1 7: 00 hod.

USA, GB 2001
P‡ipravte se na kouzla! Adaptace knihyJ. K. Row-

lingové. Jedenáctiletÿ Harry nastupuje do kouzelnické ¿koly v Bradavicích... doprovází ho
Ron, Hermiona a dal¿í... seznámí meses AlbusemBrumbálem, Hagridem, aletaké s Snapem,
Draco Malfoyem... seznámí me se s hrou zvanou famfrfál... a mnohÿmdal¿í m!
Reæie: Chris Columbus
Vstupné: 60,- Kç
dabováno
153 min.
19. - 20. St, Çt

19: 30 hod.

USA 2002
ùkryt
Slabá æena ajejí je¿tê slab¿í dcera v nelítost-

KINOKAVÅRNAGALAXIE
4. ùt

tel.: 0602/969 647

Na k‡ídlechváæky

Reæie: TomShadyac
Vstupné: 52,- Kç
titulky

5. - 6. St, Çt

Reæie: Vladi mír Michálek
Vstupné: 50,- Kç

7. - 8. Pá, So

11. ùt

23. Ne

1 7: 00 a 19: 30 hod.

Mach, ¢ebestová
a kouzelnésluchátko

ÇR 2001
Fil mová komedie pro celourodinu. Kreslené postavy vylezouz televize a stávají se reálnÿmi...
Námêt a scéná‡: Milo¿ Macourek
Reæie: Václav Vorlíçek
Vstupné: 50,- Kç
83 min.
24. - 25. Po, ùt

Princezna a bojovník

19: 30 hod.

SRN 2000
Tamnêkde venku çekáláska a aƒ se osudu vzpírátejakkoliv, onsi vædycky nakonec prosadí svou.
Psychologickÿ kri minální @l mod tvûrcû @l mu
Lola bêæí o æivot. Zdravotní sestra z psychiatrické léçebny se zamiluje do bÿvalého vojáka...
Scéná‡ a reæie: Tom Tykwer
Vstupné: 50,- Kç
titulky
136 min.
26. - 27. St, Çt

Jay a M
lçenlivej Bob
vrací úder

19: 30 hod.

Reæie: Peter Cattaneo
Vstupné: 50,- Kç
titulky

12. - 13. St, Çt

GB 2001
Scéná‡ a reæie: Justin Edgar
Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky 81 min.

14. Pá

ùnos domû

20: 00 hod.

Novÿ çeskÿ Yl m2002

103 min.

15. So

20: 00 hod.

I mpostor

Reæie: Gary Fleder
Vstupné: 50,- Kç

USA 2001

titulky

18. ùt

Harry Potter
a Kámen mudrcû
19. - 20. St, Çt

ùkryt

Reæie: David Fincher
Vstupné: 57,- Kç
titulky

21. - 22. Pá, So

3000 m
il na útêku

Reæie: Demian Lichtenstein
Vstupné: 57,- Kç
od 15let

22. So

Mach, ¢ebestová
a kouzelnésluchátko
Reæie: Václav Vorlíçek
Vstupné: 50,- Kç

25. ùt

28. - 30. Pá, So, Ne

USA 2001
¢li do mírové operace, çekaloje krvavé peklo.
P‡íbêh hrdinû americké armády v Somálsku v roce 1993. Váleçné drama.
Reæie: Ridley Scott
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 131 min.

95 min.
20: 00 hod.

USA, GB 2001
Reæie: Chris Columbus
Vstupné: 60,- Kç
dabováno
153 min.

Jay a M
lçenlivej Bob
vrací úder

Çernÿjest‡ábsest‡elen

108 min.
20: 00 hod.

Princezna a bojovník

19: 30 hod.

178 min.

GB, USA, SRN 2001

USA 2001
Bláznivá komedie. Ze zákulisí Hollywoodu. Bez

cenzury a pêknê natvrdo. Hollywood si o to koledoval. Parodie.
Scéná‡ a reæie: Kevin Smith
Vstupné: 50,- Kç
titulky
104 min.

95 min.

20: 00 hod.

K
lika‡i

Reæie: Ivan Pokornÿ
Vstupné: 50,- Kç

hra na koçku a my¿. Kevin Costner stíhá Kurta
Russella nap‡íç USA. Akçní thriller.
Reæie: Demian Lichtenstein
Vstupné: 57,- Kç
od 15let
125 min.

ÇR 2001

20: 00 hod.

Reæie: Peter Jackson
Vstupné: 60,- Kç
titulky

21. - 22. Pá, So

USA 2001
Z parƒáka se vyklubal zrádce, z balíku penêz

103 min.

Pán prstenû: Spoleçenstvo
Novÿ Zéland, USA 2001
prstenu

Pa‡ba

3000 m
il na útêku

USA 2002

20: 00 hod.

Babíléto

némsouboji se t‡emi hrdlo‡ezy. Reæisér David
Fincherinscenuje hru koçkys my¿í, jejíæ vÿsledek není takjasnÿ, jak byste si mohli myslet...
Jodie Fosterová v hlavní roli thrilleru.
Vstupné: 57,- Kç
titulky
108 min.
19: 30 hod.

20: 00 hod.

Scéná‡ a reæie: Tom Tykwer
Vstupné: 50,- Kç
titulky

26. - 27. St, Çt

Scéná‡ a reæie: Kevin Smith
Vstupné: 50,- Kç
titulky

28. - 29. Pá, So

Çernÿjest‡ábsest‡elen

20: 00 hod.

USA 2002

108 min.
20: 00 hod.

USA 2001

125 min.
1 7: 00 hod.
ÇR 2001

83 min.
20: 00 hod.

SRN 2000

136 min.
20: 00 hod.
USA 2001

104 min.
20: 00 hod.

USA 2001
Reæie: Ridley Scott
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 131 min.

