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Çty‡icet¿estvÿtvarnÿch esve Svitavách!
Jind‡ichu, dêkuji. Asnadpronás mluvila
i p‡ítomnost sympatickéholitomy¿lského
vÿtvarníka mlad¿í generace Ji‡ího Lam-
mela, kterÿse dostal mezi zvuçnáj ména
vystavovanÿchklasikû, aç seje¿tê klasi-
kembÿt necítí.

Ataksi rozhodnênenechteujíttutoje-
dineçnouvÿstavu. VÿstavaÇernáa bílá
bude ve vÿstavníchsíníchsvitavské-
ho muzeaslavnostnêzahájenav úterÿ
11. çervnav 17hodinkurátoremvÿ-
stavyJind‡ichem¢treitem, naflétnu
zahraje Monika¢treitová-Popelá‡ová.

Blanka Çuhelová

&...vçeraskonçily Svitavskéletní slav-
nosti 2001...+taknêjakjsempsal svûj Dobrÿ
den vzá‡í loñského roku... &azítra zaçínají
Svitavské letní slavnosti 2002+ (pí¿u dnes).
Neboƒ- rokse potkal s rokemazítrazaçne
léto a ças pouliçních produkcí v¿eho druhu
je zasetady! Ubêhloto v¿echno dêsnê rych-
le! Nebÿvalo zvykempsát oletních slavnos-
tech v çervnové Lucernê. Nicménê - letos
jsmesi ‡ekli, æelétoje odçervnaa proçtedy
çekat aæ najeho konec, aæ se budouje‡abiny
çervenat a kanto‡i blednout, æe uæ zase sly¿í
¿kolní zvonek...ataknás çekají slavnosti ne-
koneçnê... kaædounedêli, obçasi jinÿdenna
námêstí, naZahradê muzeaa poprvév Parku
Jana Palacha...

Mêl bych‡íci,jakjsmektêmletnímslav-
nostemvlastnê p‡i¿li:

Ve Svitaváchje pouƒvædyprvní zá‡ijovou
nedêli ajezasvêcenasvatémuJiljí,jehoæjmé-
no nese h‡bitovní kostel. Na poçátku deva-
desátÿchlet p‡i¿el Ji‡í B‡enek- du¿e První
Çeskomoravskénezávislé hudební spoleçnos-
ti, coje dneska Çechomor atehdej¿í ‡editel
Bíléhodomu, cobyltehdy Kulturní avzdêlá-
vací klub s my¿lenkou p‡ivést pouƒ s divad-
lem, muzikou a‡emesly na námêstí. Tu pouƒ
námpotomdal a myji vzali...p‡i tommi je
po‡ádsmutnousrdce, æezatímÇendaode¿el
a uæ se nevrátil... Ná¿ tehdej¿í starosta Ji‡í
Brÿdl ‡ekl: &Budiæ Svitavskéletní slavnosti!
a p‡idat k pouti veçerní koncertyçi divadla+.

Atak od poloviny devadesátÿch let byl
poslednísrpnovÿtÿdenveznamení koncertû,
divadel nanámêstí av¿evrcholiloonouvzpo-
mínanou poutí. Avtomtoroce- a budiæ ‡e-
çenoi nap‡í¿tê- zaçnouletní slavnosti první
çervnovounedêli askonçí první nedêlí vzá‡í.
Na námêstí: zachováme tradici odpoledních
promenádníchkoncertû(vædyv nedêlijednou
zaçtrnáct dnû) seSlavností dechoveknazávêr
a p‡idáme t‡eba koncert jiné hudby. Na Za-
hradê muzea: nabídneme nêkolik veçerních
koncertû- tímdnembudeçtvrtek. Omlazenÿ
Park Jana Palacha: nedêlní divadelní p‡ed-
stavení pro dêti at‡ebai muziku. Aov¿em
ov¿empouƒ na konec!

Atak by bylo hezké, ‡íci si, pozmênênê
s klasikemvzá‡í: &Tento zpûsob Svitavskÿch
letníchslavnostízdáse mi bÿti velmi ¿ƒastnÿm+.

Atak-tê¿mesenalétoasluníçkoavodu
ateplo...tolikto pot‡ebujeme. Adávejme na
sebe pozor...a mêjme se hezky.

Petr Mohr

Dobrÿden, Balcar, Bílek, Bo¿tík, Boudník, Ça-
pek, Derain, Divi¿, Filla, Gross, Gry-
gar, Hudeçek, John, Kokolia, Kolá‡,
Kolíbal, Kotík, Kovanda, K‡íæek, Ku-
bi¿ta, Kupka, Lada, Lammel, Lhoták,
Malich, Medek, Muzika, Picasso, Pie-
sen, Podhrázskÿ, Preissig, Reynek, Ritt-
stein, Sklená‡, St‡íæek, Sudek, Sÿkora,
¢íma, ¢indelová, ¢pála, ¢treit, Tichÿ,
Toyen, Váchal, Veselÿ, Zívr, Zrzavÿ.

Myslímsi, æe mezi na¿imi çtená‡i sene-
najde çlovêk, kterÿ byse nesetkal alespoñ
s nêkterÿmi zej men, kterájsteprávêp‡e-
çetli. Gra@ckélistyçi kresbytêchto autorû
budouvpravdêzdobit stênyvÿstavníchsíní
Mêstského muzeaa galerieve Svitaváchve
dnech 12. çervna aæ 7. çervence.

Kdyæjsemp‡ed mêsícemodjíædêlana
vernisáætétovÿstavy, kteroupro muzeum
v Bruntále sestavil pan Zdenêk Sklená‡ ze
stejnojmennépraæskégalerie, nevê‡ilajsem,
æese mi poda‡í p‡esvêdçitjej o zapûjçení
této kolekce do Svitav. Seskupení hvêzd
v¿akbyloz‡ejmêp‡íznivéa mnênaklonêné.
Pan Sklená‡ se p‡iznal k velmi blízkému
vztahu k páteru Václavu Strakovi a díky
nêmui ke Svitavám. Panefará‡i, dêkuji.
Kurátoremvÿstavy byl fotografJind‡ich
¢treit, kterÿjiæ ve Svitaváchvystavoval,
p‡edná¿el anedávnoi &porotoval+ Národní
soutêæ amatérskéfotogra@eazap‡enesení
tétovÿstavydo Svitavsesilnê p‡imlouval.

STÅLÉ EXPOZICE
POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK

Z HISTORIE PRAÇEK
Nejvêt¿í sbírkapracíchnástrojûastrojûv ÇR

SVITAVSKÅZASTAVENï
Historie mêstanapohlednicíchafotografiích

OSOBNOST
OSKARASCHINDLERA

Svitavskÿrodák, zachránce æidovskÿchæi-
votû bêhem2. svêtové války, o nêmæ Ste-
ven Spielberg natoçil film

• • • •
18. 5. - 9. 6.

22. NÅRODNï P”EHLïDKA
AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE

Vÿbêr nejlep¿íchfotografií národní p‡e-
hlídkyamatérskéfotografie a kolekce po-
dobné vÿstavyze Slovenska
11. 6. - 7. 7.

ÇERNÅABïLÅ
Vÿstavagrafickÿchlistûakresebtémê‡pa-
desáti vÿznamnÿchautorû20. století (nap‡.
Picasso, ¢íma, Toyen, Kolá‡, Boudník, Lho-
ták, ¢pála, Tichÿ)
Vernisáæ: úterÿ 11. çervna v 17 hodin,
úvodní slovoJind‡ich¢treit, hudební pro-
gramMonika ¢treitová

Otev‡eno:
ùt- Pá 9- 17, So 9- 13, Ne 13- 17P. Picasso: Gra�ka
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Text zakládací listiny
Brunoz Boæí milosti biskupolomouckÿ

p‡eje v¿em, kdotutolistinubudouçísti,
trvalé blaho v Bohu. Ponêvadæto, coje
napsáno,jest nejjistêj¿ímobrazemstav¿ích
se událostí, protoæe nic nemêní napostu-
pup‡ijatÿch úmluv a nic z nich neubírá,
uznáváme aprohla¿ujemepodlep‡edloæené
listinyap‡ejemesi, abyjejímuve‡ejnêním
se dostalakaædému navêdomí, æejsmese
dohodli s opatem ajeho konventemv Li-
tomy¿liz‡ádupremonstrátskéhovpraæské
diecési o hranicíchlesa mezijejichklá¿te-
rema na¿ímmêstemSvitavami, æejmeno-
vanÿles aækvrcholkûmhor, kterésetáhnou
nastranêk Çechámas kterÿchvodasté-
ká na Moravu, mají náleæet náma na¿ím
nástupcûmv církevnímú‡adê.

Opat akonvent litomy¿lského klá¿tera
naproti tomu mají dostávat desátek jak
zpoplatkû, taktakéz desátku, za‡ízení,
pastvin, luk, rybá‡ského, vodního, mlecího
a honebníhopráva, zesvobodného majetku
av¿echostatníchdávek, kterénaoboustra-
náchvody, nejen na oné, kvûli kterép‡e
vznikla, nÿbrætaké na druhé, kde nebylo
nicsporného, takjakovcelémokruhuaokre-
se, coslouæilok na¿emuuæitkua námbylo
placenoatentodesátekdávámea ustano-
vujeme myjakovênováníkostelunebofa‡e,
kterástává nynívtomto na¿em mêstê.

P‡ená¿ímetakénajmenovanéhoopata
akonvent ajehojménemnalitomy¿lskÿ
klá¿tersesouhlasemna¿íkapitulynavêçné
çasypatronátníprávo apoæitkysvêtské ne-
jenztétofarnosti, nÿbrætakézev¿ech, kte-
révp‡í¿tích dobáchbudouvtomto okrese

zaloæeny nebo z‡ízeny, p‡içemæsi ponechá-
vámepro nás a na¿e nástupcepouzepoæitky
duchovní.

Vejménutéhoækostela budoupoæívat
také desátkuztÿdenního mÿtav Jevíçku
avlastnit t‡i lány, jeden, kde leæelystaré
Svitavy, druhÿtam, kdeje nynípostavena
zmínênáves akostel at‡etív Drválovicích,
kterÿzmínênácírkevnívrchnost odedávna
ztituluvênování dræela avlastnila.

Abyalev¿e d‡íve‡eçenéjakodnás, na-
¿ichzástupcû a na¿í církve, jak také od
opata, konventu aklá¿tera litomy¿lského
neporu¿enêbylodbánoaprobudoucíçasy
podræelo právní úçinnost, opat‡ili jsme
p‡edloæenoulistinu navêçnoupamêƒ na¿í
peçetí, taktéæopataz hory Sionu, praæské
diecése, kterÿ p‡i uzav‡ení této smlouvy
osobnê byl p‡ítomen ap‡itomspoluúçin-
koval, jaktaképeçetíopataakonventuli-
tomy¿lského a nechali jsemto podepsati
od dálejmenovanÿchsvêdkû: Herbordus,
dêkan, Mikulá¿, probo¿t, Bartolomêj, arci-
jáhenolomouckÿ, Marquardusze Znojma,
Janz P‡erova, Heydolfz Opavy, Vilém, kní-
æecí notá‡, Arnold, rovnêæ kníæecí notá‡,
¢têpán, magistr, Gregor, sakristian, Symon,
David, Connrad, biskupskÿkaplan asbo-
rovÿscholastik.

Za litomy¿lskÿ klá¿ter Filip, p‡evor,
Lambert, podp‡evor, Antonín, Mikulá¿,
knêæí, Alexander, kustos, Cunradus, ko-
mo‡í, Radoslav, Gotthard, Bed‡ich, Petr,
Herman, brat‡i ztéhoæklá¿tera a mnozí
jiní.

Takse stalo v roku milosti 1256 dne
5. listopadu.

Odnepamêtik souçasnostiX.
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Vminulÿch dílech vyprávêní jsme si
p‡ipomnêli nejstar¿í listiny, v nichæ se
nacházejí nep‡ímé indicie o zaloæení vsi
u brodu p‡es ‡eku a popsali jsme si cha-
rakter krajinya podmínkyprvní premon-
strátské kolonizace. Jistê jste si v¿imli,
æe u uvádênÿchletopoçtû byla p‡ipojena
slûvkaDmoæná, pravdêpodobnê, snad. E
Skuteçnê první písemná zmínka o mêstê
v¿ak pochází o století pozdêji aje dato-
vánakupodivup‡esnê- totiæ 5. listopadu
1256. Totodatumjepovaæovánozadatum
zaloæení mêsta Svitavy. Ov¿emmusímzde
p‡ipojit opêt slûvkopravdêpodobnê.
Jaktotedybylo? Pojâmesepodívat na

Moravu XIII. století a najejí osídlování
podrobnêji. Od XII. stoletílze na Moravê
vypozorovatjakÿsiDvÿprodejEkníæecí pû-
dy alesa biskupovi, pánûma klá¿terûm,
kte‡ítotonovênabytéj mêní vevlastníre-
æii osídlují. Tovedlok çastÿmrozmí¿kám
mezi samotnÿmi kolonisty, kte‡í se pocho-
pitelnêsnaæili získat co moænánejvêt¿í kus
pûdypro sebe. Noví majitelé paksvê‡ovali
vlastní osídlení lokátorûm¿lechtického
i mêstského pûvodu, kte‡í s sebou p‡i-
vedli vlastní kolonisty, vyhlédli oblast kza-
loæenísídla, p‡erozdêlili osadníkûmpûdu

Zaloæení mêsta Svitav

Zakládacílistina mêsta Svitavyzroku 1256

Biskup Brunoze Schauenburka
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Staleté fotogra%e
a dohodli jejich práva a povinnosti. Ças-
to pakzûstávali navesnicijakofojti nebo
rychtá‡i, coæjimp‡iná¿elo privilegia. Pûda
bylarozdêlena dotzv. lánû ajejich çástí
(lánv¿aknelze chápatjako plo¿nou míru
gruntu, nÿbræjakojednotkuprostanovenípo-
vinností majitele). Noví kolonistés sebou
p‡iná¿eli DemfyteuticképrávoE, které po-
silovalo dræbu gruntû a bylo zaloæeno na
samostatnosti atrænímhospoda‡ení samot-
nÿchsedlákû. Ti mohli gruntyvrodinê dê-
dit aæ do vym‡ení p‡ímÿch potomkû, kdy
grunt formou odúmrti p‡ipadl vrchnosti.
Kolonisté byli povêt¿inou nadáni lhûtou,
jakÿmsi odkladempenêæních çi naturál-
níchdávekarobot. Kolonizaçní politikou
vznikái pomêrnêhustá mêstskásíƒ. Za mês-
tojepovaæovánoohrazené místo, nanêmæje
urçitákoncentraceobyvatel, ‡emesel atrhu
a kdeje dosaæeno mêstského právního sta-
tutu (mêstského práva ainstitucí). Bêhem
XIII. století byl na Moravê dovr¿envÿvoj
5 královskÿch mêst (Brno, Olomouc, Znoj-
mo, Opava, Jihlava) a postupemçasup‡ibÿ-
valai mêstadal¿í, jako p‡irozenásprávní
centra zemêpanskÿch, biskupskÿch a pan-
skÿchdominií. To byl i p‡ípadbiskupskÿch
Svitav. Problémemzûstává p‡esné urçení
data vzniku mêst ataké ojejichvnit‡ním
æivotê nemámetak‡kaæádnÿch dokladû.

Iniciátoremkolonizace hraniçníchhvoz-
dû mezi Çechami a Moravou se stal olo-
mouckÿ biskup Bruno ze Schauenburka,
kterÿsvûj ú‡adzastávalvletech1245-1281.
Jeho snaha o osídlování novÿch oblastí
v p‡ípadê Svitav narazila na odpor pre-
monstrátského klá¿terav Litomy¿li, jehoæ
çlenové mêli hlavní podíl nazaloæení osa-
dy&StaráSvitava+a biskupskoukoloniza-
cí a vysazenímnového mêsta - tzv. Nové
Svitavy- secítili po¿kozeni. Hlavníjádro
sporuspoçívalovestanovení hranic mezi
obêmasoupe‡ícími stranami. Sporbyl vy-
‡e¿ensmírçí listinoua právêtaje poklá-
dána zazakládací listinu mêsta Svitav.
Listinasamaje v urçitÿchrysechznaçnê
nejasná, coæ utêchtodokumentûvydanÿch
v církevnímprost‡edíje neobvyklé. Tedy
p‡ednêjezaráæející, æelistinuvydalajedna
zeznesvá‡enÿchstran, atostranasilnêj¿í
(p‡edpokladembybylo vydánílistinyobê-
mastranami nebo nezávislÿmrozhodçím).
Vêrohodnost nezaruçují ani p‡iloæenépe-
çetê opatastrahovského klá¿teraalito-
my¿lskéhokonventu(dochovalysepouze
zbytkytêchto peçetí). Nade v¿í pochybnost
se vtomto p‡ípadê setkáváme s dobovÿm
falzem, byƒs pravdivÿmi skuteçnostmi. Vy-
dání listinného falza nebylo ve st‡edovêku
niçím, co bystálo mimo právní rámecteh-
dej¿ích zvyklostí. Falza tak nahrazovala
listinyzniçené neboztracené a bylataké
vystavovánaryze pragmaticky k podpo‡e
nárokû ve vzniklÿch sporech. Olistinê,
kterájednesuloæenavarchivuv Olomouci,
ojednotlivÿch nesrovnalostech aspornÿch
místechsi budemevyprávêt p‡í¿tí mêsíc.

Radoslav Fikejz

Blíæísenámléto, prázdninya dobado-
volenÿch. S p‡íchodemteplÿchletníchdnû
pociƒujeme pot‡ebu se nejen opalovat, ale
souçasnê také ochladit koupáníma pla-
váním. 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 slovaplovati
ato mne vedlo kjehovyhledání v Ottovê
slovníku nauçnémz roku 1902. Zde se
praví, æe: Dplování çlovêka na vodêjest
buâtrpné, kdyse nechává neçinnêvodou

nésti, aneboçinné, p‡i nêmæçlovêkpohybem
údûsvÿch netoliko nadvodouse udræuje,
nÿbræse v níi pohybuje. Plováníspoleçnê
s koupánímjestvÿteçnéi cviçenítêlesné. E
Av¿ak- co máspoleçnéhosestaletoufoto-
gra@í? Má, atonejen místem, alei úçelem.
První svitavská plovárna byla postavena
p‡ibliænê p‡edstolety natzv. Pivovarském
rybníku (rybník mêl takovÿ název proto,
neboƒ se tu vzimê &têæil+ led a vozil do
mêstského pivovaruk chlazení p‡i vÿrobê
a uskladnêní piva) jaknámukazujestole-
táfotogra@e ze sklenêné desky od autora
O. Tyrolta, kterÿji takévydaljakopohled-
nici. Naní vidímezvlá¿tní d‡evênoustav-
bu na kûlech s lehátkovÿmi prostorami
aschûdky do vody. Nacházela se naproti

tehdej¿ímu Ottendorferovusirotçinci (dnes
III. Z¢ na Riegrovê ulici). Voda byla asi
vtendenstudená, protoæeuvlastní plovár-
nyjejen nêkolik otuæilÿch plavcû, takæe
vÿhodoubylaplavbanalodiçkách. Atak
nám snímek ukazuje dvê mladé sleçny
ajejich men¿íhobrá¿ku,jakseprojíædêjí
po rybníce.

Pozdêji s novoutechnologií vÿrobypiva
byl rybník zru¿en o odvodnên azanikla
i plovárna. Najeho místê vzniklo velké
fotbalovéh‡i¿tê, alerybníksetusámstále
p‡ipomínal, ato hlavnêpode¿tích, kdyse

plocha h‡i¿têtakrozbahnila atoi u bra-
nek, takæe musel bÿt çastozápas p‡eru¿en
pro nezpûsobilost terénu. Také setu pak
jezdilaplochádráha, které¿kvárovÿpovrch
avêt¿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 nazÿva-
né&nabazénê+ap‡eddesetiletypakkvÿ-
stavbê krytého bazénuv místê, kde sety
sleçnyprojíædêlynaloâce. Taktotedybylo
sesvitavskouplovárnou, koupali¿têmi ba-
zénemvobdobí stalet. Na mésrovnávací
fotogra@ijeprávê místo, dnes dêtskékoupa-
li¿tê, kde slavnásvitavská plovárna &Frei-
bad+ stávala. Milo¿ Vanêk
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SVITAVSKÉ LETNï SLAVNOSTI
2. Ne 14:00hod. nám. Míru- ufontány
Promenádní koncert
Festival dêtskÿchdechovÿchhudeb
DDOZ¢ Záb‡eh + maæoretky
DOZU¢ Veverská Bitÿ¿ka
DDOÇty‡lístekSvitavy + maæoretky

2. Ne 19:30hod. Divadlo Trám
MIMOSvitavy:
Andêl a kniharekordû - premiéra
Hrají: Michal Kadlec, Monika Formano-
vá, Tereza Dvo‡áková, Radovan Selinger
Reæie: Jana Mandlová
Vÿtvarnáspolupráce: Ji‡í Ka¿párek
Vstupné: 30,- Kç

7. Pá 19:30hod. Divadlo Trám
Divadlo C Svitavy:
Antonín Mare¿: Slon
ùpravatextu: Karel a Blanka ¢efrnovi,
Petr Mohr
Reæie a hudba: Karel ¢efrna
Vÿtvarno: Jind‡ich Pevnÿ
Hrají: Blanka¢efrnová, PavlaLustyková,
Iva Pavli¿ová, Vlaâka Pevná, Karel ¢efr-
na, Jind‡ich Pevnÿ, Petr Mohr
Svêtla: Hana Mohrová
Vstupné: 35,- Kç

8. So 14:00hod. Divadlo Trám
Záæitkové odpoledne
s Janou Faitovou
ùvod do meditace, malování mandal
Vstupné: dobrovolné

SVITAVSKÉ LETNï SLAVNOSTI
9. Ne15:00hod. nám. Míru- ufontány
(p‡i nep‡íznivémpoçasí Divadlo Trám)
Marcipán
Nev¿edníautorskéinterpratacepísníz Çech,
Moravy a Slovácka.
KapelníkJi‡í Hodina

SVITAVSKÉ LETNï SLAVNOSTI
11. ùt 17:00hod. Mêstské muzeum
Çerná a bílá - vernisáæ vÿstavy
Vÿstavagrafika kresebnejvÿznamnêj¿ích
autorû20. století(Picasso, Zrzavÿ, ¢pála,
Lada, Lammel)
Hraje: Monika¢treitová-Popelá‡ová-flétna

SVITAVSKÉ LETNï SLAVNOSTI
16. Ne14:00hod. nám. Míru- ufontány
Promenádní koncert
DOPetru¿ka Moravská Chrastová

21. Pá 19:30hod. Divadlo Trám
DOvêtrua Vespol
a Cojeti dotoho?
Koncert kapel

Cecil ajeho Brum
Divadelní p‡edstavení souboru Cecil Dra-
matické ¿koliçky Svitavy
Vstupné: 35,- Kç

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

Po‡adySt‡ediska kulturních sluæebInformace o v¿echchystanÿchijiæuskuteçnênÿchpo‡adech SKS, vçetnêfotodokumentace, najdete na www.kultura-svitavy.cz
SVITAVSKÉ LETNï SLAVNOSTI

23. 15:00hod. ParkJana Palacha
(p‡i nep‡íznivémpoçasí Bílÿ dûm)
DIVADELNï PARK
Dramatická¿koliçka Svitavy
a hosté
15:00hod.
Bed‡ich, Bruncvík, Cecil
Vystoupení souborû Dramatické¿koliçky
Svitavy. P‡edstavení pro dêti
17:00hod.
Do vêtru - koncert
18:00hod.
Soubor MIMOSvitavy:
Andêl a kniha rekordû
SouborBertiçkyDram. ¿koliçkySvitavy:
Louisa
Divadelní p‡edstavení pro dospêlé

26. St 17:00hod. Divadlo Trám
Trámtadyjá
Závêrroku Dramatické ¿koliçky Svitavy
Ukázky prácejednotlivÿcht‡íd
Vstupné: dobrovolné

27. Çt 19:00hod. zahrada muzea
(p‡i nep‡íznivémpoçasí Divadlo Trám)
Trstênickástezka
Koncert divadleního orchestru.
Dirigent: Matêj ¢efrna

SVITAVSKÉ LETNï SLAVNOSTI
30. Ne 14:00hod. nám. Míru
Promenádní koncert
Dechovÿorchestr Svitavská dvanáctka

Jak dál, fotografové?Uæ po dvacáté druhéseletos konáná-
rodní soutêæ a potévÿstavafotografûz celé
Çeské republiky, uæ po sedmé ve vÿstav-
níchsíníchsvitavského muzea. Letos byl
p‡izvándo çela porotyznámÿçeskÿfoto-
graf, pedagog atvûrce workshopûs foto-
gra@ckÿmzamê‡enímJind‡ich¢treit ajeho
slovanazahájení vÿstavybylaneobvykle
kritická. Podlejehoslovchybí fotografûm,
kte‡í sesoutêæezúçastñují urçité hledaç-
ství, experimentování azkou¿ení neovê-
‡enÿchforem, opakujeserozmêlñování
dávno objevenÿchtémat. Akdojinÿby
mêl mít invenci, nové nápadyasnahupo
originalitê, neæten, kdofotografuje pro
zábavu, potê¿ení arelaxaci? Tato a po-
dobnásetkání fotografûjsouvelmi dûle-
æitá pro konfrontaci, poznání a posun ke
kvalitê.
I naleto¿ní soutêæi se objevila‡ada

zajímavÿchfotogra@í, i letos se do Svitav

sjeli fotografové z celé republiky. Na vÿ-
stavusev¿aknakonecz 645p‡ihlá¿enÿch
snímkû dostala pouhá stovka. Pro násje
vyznamenáním, æeseprosadila‡adaprávê
svitavskÿch fotografû: Miloslav Bouçek,
JosefÇermák, Tomá¿ Hladík, Radek¢vec
aJanTichÿ. Jedenz nich- Tomá¿ Hladík
- získal zabarevnoufotogra@i &Nespeci-
@kovatelno+ druhoucenuv nejsilnêji ob-
sazené kategorii A2 (nad 18let). Blaho-
p‡ejeme!
Ta leto¿ní národní vÿstavaje dopl-

nêna kolekcí fotogra@í obdobné soutêæe,
konané na SlovenskupodnázvemAMFO
a DIAFOTO, kteroukaædoroçnê po‡ádá Ná-
rodnéosvêtovéstredisko Bratislava. Atak
si mohounáv¿têvníci sami udêlat obrázek
o úrovni çeskÿchaslovenskÿchfotografû.
Vÿstava je ve vÿstavních síních svitav-
ského muzeazp‡ístupnêna do 9. çervna.

Blanka Çuhelová
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Tomá¿ Hladík: Nespeci�kovatelno
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Premiéra divadelního
souboru MIMO

Mûæe andêl touæit?
Po çemsetouæív nebi?
Apo çemnazemi?

Divadelní hra olásce, vêçnosti a nesmr-
telnosti.

Soubor MIMOvzniklzaçátkemroku2002
spoleçnÿmsetkánímMIchalaaMOniky.
Prvníinscenacítohoto mimózníhospolku
je &Andêl a kniharekordû+, kterávznik-
la na základê rozhlasové hry dramatiçky
Daniely Fischerové.

Pozvánkydo divadla Trám

Záæitkové odpoledne
s Janou Faitovou
Povídání o smyslu meditacevæivotê moder-
ního çlovêka. ùvod do nêkolika technik
meditaces ukázkousufijskéhocviçení acvi-
çení TAI - CHI.
Vedruhépolovinêsebudemevênovat MAN-
DALE- kruhu, prapûvodnímutvaru æivota,
symbolustvo‡ení. Také malování manda-
lyjejednouz technik k dosaæení vnit‡ní
harmonie a nastartování sebeléçícího pro-
cesu. Na závêr si p‡edlohu mandaly vy-
malujeme, protosi nezapomeñtepastelky
atvrdou podloæku.

Koncert kapel
DOVëTRUSVESPOLT
a divadelní p‡edstavení
CECIL AJEHOBRUM
Svitavská skupina Do vêtruje pomêrnê
mladáfolkovákapela, vêt¿inajejichçlenû
stále studuje a p‡ipravuje se naæivot.
Skupinase dala dohromadyvroce 1999.
Po men¿íchzmênách v obsazení kapely
vroce2001 sezformovaloseskupení mu-
zikantû, kte‡í hrají proradost a potê¿ení.
Poslednímvelkÿmúspêchemkapely Do
vêtrubyloumístêní nakrajskémkole Por-
ty2002veSvitaváchs postupemdocelo-
státníhofinále Porty 2002.

Jakohost skupiny Dovêtruvystoupí muzi-
kanti z Dolního ùjezda- folkováskupina
Vespol. Sami o sobêtvrdí, æetrvalovelmi
dlouho, neæsev Dolnímùjezdêna¿lodo-
stateklidí protvorbufolkovéhudby. Inst-
rumentální obsazení této kapelyje velmi
bohaté avytvá‡í nezapomenutelnouatmo-
sféru.

Dal¿ímhostemje novÿ divadelní soubor
Dramatické ¿koliçky Cecil, kterÿzahraje
p‡edstavení Cecil ajeho Brum

Kapela Do vêtru zve v¿echny milovníky
folkové hudby a divadla na milé setkání
a vê‡í, æe nezûstane pouze ujednoho
&vêtrného+ veçera.

TRÅMTADYJÅ
Trámtadyjáanebkonec¿koliçkovéhoroku
s p‡edvedenímvÿsledkû celoroçní práce
jednotlivÿcht‡ídDramatické¿koliçkySvi-
tavy. Nazávêr p‡edávání vysvêdçení.
Uvidíte:
- nejmlad¿í dêti Indiáni - Tyg‡i p‡edvedou
drobnou ukázkusvéindiánské práce
- novê vzniklát‡ída Vendelíni nechána-
hlédnout do zapoçaté práce na divadel-
nímp‡edstavení o záhadné BetsyBowové
- t‡ída Piráti zahraje p‡edstavení na zá-
kladê knihy V. Çtvrtka Podivuhodné vy-
právêní piráta Kolíska
- skupina Bruncvíkû po p‡edstaveních
St‡edanámchutnáa Modlitbyz archyse
tentokrát vênujeloutkámazahraje drob-
né vÿstupys mañásky nazvané Mañaña
-t‡ídaBed‡ichovésep‡edstaví v divadel-
nímp‡edstavení PapírovédramaanebJohn
podle americkÿch pohádek Pavla ¢ruta
- dívçí spolek Bertiçkyzahrajeinscenaci
Louisanazákladêpovídekanglickéhospi-
sovatele SAKI

DIVADELNï PARK
VmêstskémparkuJana Palachase narûz-
nÿchmístechodehrají divadelní p‡edstavení
t‡íd Dramatické ¿koliçky Svitavy urçenÿch
prodêti, ktanci a poslechuzahrajekape-
la Dovêtrua prodospêléjeurçenveçerní
programdvou divadelníchinscenací.

15:00 hod(divadla pro dêti):
• t‡ída Dramatické ¿koliçkyBruncvíkové
zahraje mañáskové etudy
• t‡ída Dramatické ¿koliçky Bed‡ichové
vystoupí vinscenaci &Papírové drama
anebJohn+ vzniklé dle americké pohád-
ky OsmÿJohnod P. ¢ruta

• soubor Dramatické¿koliçkyCecil Brum
ajeho divadelní p‡edstavení s æivou mu-
zikou &Cecil ajeho Brum+ o panu Ceci-
lovi ajeho podivuhodném...

17:00 hod(kapely):
• svitavskáfolková kapela Do vêtru hra-
jící proradost a potê¿ení

18:00 hod(divadla pro dospêlé):
• divadelnísouborMIMOzahrajedivadel-
ní hru &Andêl a kniharekordû+
• divçí spolek Dramatické ¿koliçkyBer-
tiçky p‡edstaví inscenaci &Louisa+ dle an-
glického spisovatele SAKI

Michal Kadlec a Monika Formanová

T‡ída Bruncvíkû ÇÅRY MÅRYKVI KVI Cecil ajeho Brum
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Vevlaku15. çervence 1999ránoze Svitav
do Prahy p‡ed letemdo Pa‡íæe a Casablancy
a autobusemdo El Jadidyv MarokunaSvêto-
vÿfestival amatérského divadla...

Céçkojede do Afriky... Karel ¢efrna nám
v kupé vypráví zvlá¿tní p‡íbêh o slonovi - jak
se narodí vindické dæungli, jakje jinÿ, neæ
ostatní sloni, jak nechce dêlat to, co ostatní...

Je to podivuhodnÿ p‡íbêh p‡ekvapivê po-
kraçující a... Karel vædycky konçí çást vy-
právêní: &Taktady byto mohlo skonçit... ale
nekonçí, protoæesestanetoato.+ Ataktojde
aæ do konce. Zprvu nevíme, proç námtu his-
torii vypráví. Apakse dozvíme, æetoje hra,
kterounapsal KarlûvsynovecTondaMare¿-spi-
sovatel básníkvÿtvarníkæijící v Mnichovê. Tu
hruhrál nêmeckÿloutká‡ Albert Völkl (naza-
çátku devadesátÿchlet byli oba ve Svitavách
a Albert hrál v dnes uæ polozapomenutémLi-
dovémdivadle, p‡esnêji v Divadle v kavárnê

AJind‡ichPevnÿajehoæenap‡i¿li doCéçka.
S obrazy, loutkami, vÿtvarnoustopounaprosto
nep‡ehlédnutelnou!

Adál? Dál uæ toje ot‡ech mêsícíchv Trá-
mu, mnoha veçerech nêkolika víkendech po-
chybnostech‡eçechzkou¿ení silnÿchslovech
skvêlÿchhor¿íchzavræeníhodnÿchnápadech...

Karel ¢efrnasloæilskvêloumuziku(historik
Céçka by mohl t‡eba napsat: &ostatnê jako
vædy+). Av¿akneníto &takjakovædy+- neboƒ:
Karel a Tondajsoublízcí p‡íbuzní. Proæili dêt-
ství poválcev Boskovicích. Tondaseocitl v Mni-
chovê, KarelæijeveSvitavách. Ajenêco, coje
neustále spojuje... Karel psal písniçkya mys-
lel na v¿echno, co se stalo nestalo co cítí on
i oni oba...Têækosetopopisuje. Nav¿echnoslo-
vanedosáhnou.

Amyv¿ichni nectili actili tenpûvodní Ton-
dûvtext. Nenítonakonecp‡esnêtak,jaknámKa-
rel vtomvlakuvyprávêl. Alejetourçitê: myslím
avím!,jakbytoTonda, Karel, Jindraa myvytvo-
‡ili (kdybychombyli spolu). Bylatokrásnápráce.

Narodil seslonode¿el z dæungledociviliza-
ce, aby se mulíp da‡ilo. Alejakÿ svêt je ten
lep¿í...? Ataksevrátínevrátí, p‡esto, æe‡íkal,
æe se nikdy nevrátí.

Jste zvêdavi?
&Vdálceuækÿváslonz Indie+...napsaljsem

do kníæky Céçko 1999-2000p‡eddvêmalety.
Tehdyjsemmyslel, æet‡ebajednounêkdynêkde
nêjaknazkou¿ímetuhle hru. Asi seto poda‡ilo.

Tê¿íte se? Já dêsnê. Petr Mohr
P. S. PoprvéjsmeSlonahráli propárkama-

rádû v Trámu 5. dubna. Podruhé na Krajské
loutká‡ské p‡ehlídce v Hradci Králové o den
pozdêji. Pot‡etí 7. çervnav 19:30hodindoma
v Trámuato bude premiéra!

(Jo atakybude Slonnafestivalu- 30. çerv-
na na 51. Loutká‡ské Chrudimi.)
...p‡ijâte...uvidítetançícího slona!

Podêkování truhlá‡ské �rmê BOB”I Hradec
nadSvitavou

prodêti aveçerprodospêléindiánskoupohád-
ku- text Tondy Mare¿e... APovídkuo slonovi
(tak se hra j menuje) Tonda poslal Karlovi,
jestli byt‡eba Céçko nechtêlo...

Je to zvlá¿tní vzpomínka - z toho vlaku -
ubêhlyt‡i roky a myjsme se ktomu p‡íbêhu
indického slona vrátili. Sedêli mnoho veçerû
vypili hodnê çaje vína kávy snêdli chlebíçky
a hodnê mluvili otom, mûæeme-li chceme-li
tentext upravit k na¿emuobrazua potomt‡e-
ba nêkdyzahrát...

Vroce2000slaviloCéçkot‡icetiny. VTrá-
muvystavoval obrazy malí‡z Pomezí u Poliçky
Jind‡ichPevnÿ. Krásnánaivnílétající barevná
naléhavávsrdce se zarÿvající plátna; taková,
která, kdyæ jednou uvidíte, zûstanou s vámi
a musíte na nê çasto myslet.

Atak nás napadlo spojit svêt o kterémpí-
¿eTonda Mare¿sesvêtem, kterÿ malujeJindra
Pevnÿ. Jetak daleko atak blízko...

Zpráva o jedné cestê vlakem, jedné vÿstavê,
jednom divadelním p‡edstavenía hlavnê o jednom slonovi

10. kvêtna St‡edisko kulturních sluæeb
s agenturou Moravase baví uspo‡ádalo v Bí-
lémdomêveSvitaváchkoncertní showvênova-
nétêm, kdoæ v hvêzdnÿprachseobrátili... Me-
lody Markers a Ond‡eje Havelky se sestrami
Havelkovÿmi Vzpomínkanahvêzdnÿprach.
Byl to jeden ze skvêlÿch záæitkû, kterÿchje
v uspêchané dobêtolik pot‡eba. Najevi¿ti se
putovalozahvêzdnÿmi osobnostmi meziváleç-
né éry, legendami, jejichæ hudbaje stáleæivá,
a protostojízatojeznovup‡ipomínat. Brilantní
provedeníjednotlivÿchskladebceléhosouboru
spojenéneménêprofesionálnímavtipnÿmprû-
vodnímslovem Ond‡eje Havelky, stejnêjako
sólová vystoupeníjednotlivÿch muzikantskÿch
osobností orchestru p‡ineslo mnoho radosti
a potê¿ení najevi¿tii v hledi¿ti. Bylijsmetam
v¿ichni spoludohromadyrádi, atoje dob‡e...

Hana ¢vandová

Vzpomínka na Vzpomínku na hvêzdnÿprach

Zp‡edpremiéry Divadla CSlon
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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

Kaædé úterÿ 19:00hod.
B‡i¿ní tance
5., 12., 19. St 17:00- 20:00 hod.
Komunikace
Zaji¿ƒuje vzdêlávací agentura U.C.T. Jaksi
lépe navzájemporozumêt. ”ídí p. Rûæiçka.

6. Çt 18:00- 21:00 hod.
Çakry
Energetickácentravlidskémtêle

10. Po 18:00hod.
P‡edná¿ka a diskuse
nejenpro drobné podnikatele
P‡edná¿í Vladimír Mlyná‡.

24. Po 18:00hod.
Povolební setkání s politiky
ùçast politikûp‡edníchpolitickÿchstran.
Uvádí a moderuje Franti¿ek Plíva

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
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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. So 14:00 hod. urybníka Rosniçka
Dendêtí - sportovní odpoledne
8. So 10:00 hod. DDM
Keramické dopoledne
Vstupné: 20,- Kç
8. So 10:00 hod. DDM
Orlickÿmpodhû‡ímna 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. Bílÿdûm
Dêtská diskotéka
Vstupné 20,- Kç
29. So 14:00 hod. rybník Rosniçka
20. roçníksvitavskéhoVandrbálu
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Asociace Brontosaura
tel. ç. 0604/31 2692
http://sybronto.unas.cz
e-mail: sybront @email.cz

6. a 7. Çt a Pá 9:00- 17:00 hod.,
8. So9:00- 13:00hod. NadaceJ. Plívy
XIII. vÿstavavÿpêstkûsvitavskÿch
pêstitelûkaktusû, sukulentních
atropickÿchrostlin.

ZU¢ SVITAVY
tel. 53 43 12

12. St 17:30 hod. sál ZU¢
Æákovskÿ hudební veçer
13. Çt Divadlo Trám
III. absolventskÿ koncert
19. St 17:30 hod. sál ZU¢
Æákovskÿ hudební veçer

Napozvání NadaceJosefaPlívyasbo-
ru Gaudiumzesvitavskéhogymnáziapod
vedenímVêry Bure¿ové nav¿tívilo 66dêtí
a 6uçitelûz orchestruz nêmeckého mês-
taPlochingen. Stamêj¿í ¿kolou má Nadace
mnohaletou druæbu - podporuje meziná-
rodní styky mládeæe.

S dal¿ími dêtskÿmi sboryvelice úspê¿-
nê vystoupili naspoleçnémkoncertê v ne-
dêli odpolednev celazaplnênémsále Bí-
lého domu. Nadace pro nêmecké hosty

p‡ipravila bohatÿ program, vçetnê pro-
hlídky mêsta, Mêstského muzea, Otten-
dorferova domu, svitavského gymnázia
a p‡ivítání na mêstskéradnici starostou
Václavem Koukalem. Také vÿlet do Ma-
cochybyl prona¿ehostyvelkÿmzáæitkem.
Plni nejhezçích doj mû se vrátili domû.
P‡átelskásetkání dêtíjsouvelmi dûleæitá
pro na¿í zemi, kterásechystávstoupit do
spoleçné Evropy.

Franti¿ek Plíva

Vzpomínkana5. roçník Festivaluamatérskÿchpêveckÿchsborû. Závêreçné matinéna
námêstí Míru 28. dubna 2002.
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2. Ne 15:00 a 17:00 hod.
Návrat doZemêNezemê USA2002
Vê‡te na kouzla a pohádky! Pak budete létat!
Volné pokraçování klasického kresleného @l-
muo Peteru Panovi.
Reæie: Robin Budd
Vstupné: 48,- Kç dabováno 72 min.

3. - 4. Po, ùt 19:30 hod.
Nak‡ídlechváæky USA2002
Jejichláskabylatakryzí, æe neskonçilaani po
smrti. Romanticko- ducha‡skÿ@lm. Variace na
@lmy Ducha ¢estÿsmysl. Vhlavní roli: Kevin
Costner.
Reæie: TomShadyac
Vstupné: 52,- Kç titulky 103 min.

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

6. Çt Filmovÿklub: 19:30 hod.
Synûvpokoj Itálie, Francie 2001
Poztrátê milované osobyp‡ichází utrpení azlo-
ba. Psychologickÿ snímek scénáristy areæiséra
s tématemsmrti dítête a následkû, jeæ mátra-
gickáudálost naostatní 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.
Pánprstenû: Spoleçenstvo
prstenu Novÿ Zéland, USA2001
Jeho moc ovládne kaædého, kdo po nêmzatou-
æí. Jenjedinÿ mu dokáæe odolat. Spoleçenstvo
devítijej musí zniçit. Fantasyadaptacerománu
J. R. R. Tolkiena
Reæie: PeterJackson
Vstupné: 60,- Kç titulky 178 min.

10. - 11. Po, ùt 19:30 hod.
Klika‡i GB, USA, SRN2001
Nejbláznivêj¿í útêk z vêzení v dêjinách @lmu.
Vêzeñskákomedie. Odtvûrcû@lmu Donaha! Pro
útêkz vêzení sehrají vêzni dokoncei muzikál...
Reæie: Peter Cattaneo
Vstupné: 50,- Kç titulky 108 min.

12. - 13. St, Çt 19:30 hod.
Pa‡ba GB2001
Odtvûrcû@lmû Acid House. Sex, dogs a Rock
n' roll s mladÿmi hereckÿmi hvêzdami Velké
Británie. Odvázanápubertální komedie.
Scéná‡ areæie: Justin Edgar
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 81 min.

14. - 15. Pá, So, 17:00 hod.
ùnos domû Novÿ çeskÿ Ylm2002
Rodinnÿ @lmo hledání skuteçného domova
podleliterární p‡edlohyIvy Procházkové. P‡í-
bêh t‡ináctiletého chlapce, kterému se zabili
rodiçe ap‡íbuzni ho odloæili dointernátu...
Reæie: Ivan Pokornÿ
Vstupné: 50,- Kç 103 min.

14. - 15. Pá, So 19:30 hod.
Impostor USA2001
GarySinisesestává¿tvancemvtemnémsvêtê
budoucnosti. Sci-@podlepovídkyPhillipa K. Dic-
ka. Svêtroku2079aválkas mimozem¿ƒanyo pla-
netu Zemê.
Reæie: Gary Fleder
Vstupné: 50,- Kç titulky 95 min.

16. - 18. Ne, Po, ùt 17:00 hod.
Harry Potter
a Kámenmudrcû USA, GB2001
P‡ipravtesenakouzla! AdaptaceknihyJ. K. Row-
lingové. Jedenáctiletÿ Harry nastupuje do kou-
zelnické ¿koly v Bradavicích... doprovází ho
Ron, Hermionaadal¿í... seznámímeses Albu-
semBrumbálem, Hagridem, aletakés Snapem,
Draco Malfoyem... seznámíme se s hrou zva-
noufamfrfál... a mnohÿmdal¿ím!
Reæie: Chris Columbus
Vstupné: 60,- Kç dabováno 153 min.

19. - 20. St, Çt 19:30 hod.
ùkryt USA2002
Slabá æena ajejí je¿tê slab¿í dcera v nelítost-
némsouboji set‡emi hrdlo‡ezy. Reæisér David
Fincherinscenujehrukoçkys my¿í,jejíæ vÿsle-
deknenítakjasnÿ,jakbystesi mohli myslet...
Jodie Fosterováv hlavní roli thrilleru.
Vstupné: 57,- Kç titulky 108 min.

21. - 22. Pá, So 19:30 hod.
3000 mil naútêku USA2001
Zparƒákasevyklubal zrádce, z balíkupenêz
hranakoçkua my¿. Kevin Costnerstíhá Kurta
Russella nap‡íç USA. Akçní thriller.
Reæie: Demian Lichtenstein
Vstupné: 57,- Kç od15let 125 min.

23. Ne 17:00 a 19:30 hod.
Mach, ¢ebestová
a kouzelnésluchátko ÇR2001
Filmovákomedie procelourodinu. Kreslenépo-
stavyvylezouztelevize astávají sereálnÿmi...
Námêt ascéná‡: Milo¿ Macourek
Reæie: Václav Vorlíçek
Vstupné: 50,- Kç 83 min.

24. - 25. Po, ùt 19:30 hod.
Princeznaa bojovník SRN2000
Tamnêkdevenkuçekáláskaaaƒse osuduvzpí-
rátejakkoliv, onsi vædyckynakonecprosadí svou.
Psychologickÿkriminální @lmodtvûrcû @lmu
Lola bêæí oæivot. Zdravotní sestra z psychiat-
rickéléçebnysezamiluje do bÿvaléhovojáka...
Scéná‡ areæie: TomTykwer
Vstupné: 50,- Kç titulky 136 min.

26. - 27. St, Çt 19:30 hod.
Jay a Mlçenlivej Bob
vrací úder USA2001
Bláznivákomedie. Zezákulisí Hollywoodu. Bez
cenzuryapêknê natvrdo. Hollywoodsi oto ko-
ledoval. Parodie.
Scéná‡ areæie: Kevin Smith
Vstupné: 50,- Kç titulky 104 min.

28. - 30. Pá, So, Ne 19:30 hod.
Çernÿjest‡ábsest‡elen USA2001
¢li do mírové operace, çekaloje krvavé peklo.
P‡íbêhhrdinûamerickéarmádyvSomálskuvro-
ce 1993. Váleçné drama.
Reæie: Ridley Scott
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 131 min.

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 0602/969 647

4. ùt 20:00 hod.
Nak‡ídlechváæky USA2002
Reæie: TomShadyac
Vstupné: 52,- Kç titulky 103 min.

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

7. - 8. Pá, So 20:00 hod.
Pánprstenû: Spoleçenstvo
prstenu Novÿ Zéland, USA2001
Reæie: PeterJackson
Vstupné: 60,- Kç titulky 178 min.

11. ùt 20:00 hod.
Klika‡i GB, USA, SRN2001
Reæie: Peter Cattaneo
Vstupné: 50,- Kç titulky 108 min.

12. - 13. St, Çt 20:00 hod.
Pa‡ba GB2001
Scéná‡ areæie: Justin Edgar
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 81 min.

14. Pá 20:00 hod.
ùnos domû Novÿ çeskÿ Ylm2002
Reæie: Ivan Pokornÿ
Vstupné: 50,- Kç 103 min.

15. So 20:00 hod.
Impostor USA2001
Reæie: Gary Fleder
Vstupné: 50,- Kç titulky 95 min.

18. ùt 20:00 hod.
Harry Potter
a Kámenmudrcû USA, GB2001
Reæie: Chris Columbus
Vstupné: 60,- Kç dabováno 153 min.

19. - 20. St, Çt 20:00 hod.
ùkryt USA2002
Reæie: David Fincher
Vstupné: 57,- Kç titulky 108 min.

21. - 22. Pá, So 20:00 hod.
3000 mil naútêku USA2001
Reæie: Demian Lichtenstein
Vstupné: 57,- Kç od15let 125 min.

22. So 17:00 hod.
Mach, ¢ebestová
a kouzelnésluchátko ÇR2001
Reæie: Václav Vorlíçek
Vstupné: 50,- Kç 83 min.

25. ùt 20:00 hod.
Princeznaa bojovník SRN2000
Scéná‡ areæie: TomTykwer
Vstupné: 50,- Kç titulky 136 min.

26. - 27. St, Çt 20:00 hod.
Jay a Mlçenlivej Bob
vrací úder USA2001
Scéná‡ areæie: Kevin Smith
Vstupné: 50,- Kç titulky 104 min.

28. - 29. Pá, So 20:00 hod.
Çernÿjest‡ábsest‡elen USA2001
Reæie: Ridley Scott
Vstupné: 55,- Kç od15let titulky 131 min.

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