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Dobrÿ den,

zaçíná doba prázdnin a dovolenÿch, ças
sluníçka, tepla, vody a radosti. Ças, kte-

rÿsi zorganizuje mejen ajen podle své
chuti a nálady.

Nêkdo bude chodit na houby, druhÿ

se vypraví k mo‡i, t‡etí projede repub-

liku na kole, çtvrtÿse vydá kolemsvêta,

pátÿ p‡eçte v¿echny kníæky, které ne-

stihl p‡eçíst bêhe mcelého roku, ¿estÿ

..... moæná nebude dêlat vûbec nic, jen
si tak odpoçívat.

Ale v¿ichni se v letních mêsících

urçitê vypraví me, takjako v minulÿch

letech, na svitavské námêstí, do parku
Jana Palacha a nazahradusvitavského
muzea. Je ças léta, ças Svitavskÿchlet-

ních slavností! Letos budou dlouhé

a pestré - koncerty dechovÿch hudeb
na námêstí budoust‡ídat divadla v na-

¿e mkrásnê upravené mparkuza Lang-

rovou vilou, a koncerty kapel rûznÿch
æánrû nejensvitavskÿchv p‡íjemné Zahradê muzea. No a v¿ezakonçí na konci

létatradiçní pouƒ, jak má bÿt. Kej klí‡i,

malovaná srdce z perníku, balónky, ko-

lotoçe a houpaçky, cukrová vata a také
staroçeská ‡e mesla a svitav¿tí ¿ermí‡i
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Krajiná‡ská
¿kola Jaroslava
Pavli¿e
16. kvêtna leto¿ního roku by se doæil
kte‡í pro¿li tzv. ¿kolou Jaroslava Pavli¿e.
sta let malí‡, jehoæ æivot byl spjat nejen
s Vysoçinou, aletakés amatérskÿmi vÿtvarníky Svitavska, kte‡í si tento kraj oblíbili
a dodnesjej ztvárñují nasvÿchobrazech.
Jaroslav Pavli¿ se narodil v Borovnici
u Ji mramova, v malebné oblasti Vysoçiny.
Po absolvování uçitelského ústavu v Poliçce uçil v Bystrém, Korouhvi a poroce 1945
ve Svitavách. Na Vysoçinê proæil celÿ svûj
æivot a zûstal jí vêrnÿ. Uçil malovat dêti
i dospêlé, ale vÿtvarné umêní bylo p‡edev¿í mjeho velikÿmkoníçke m. Zálibou,
kterározdávalaradost a krásulidemv okolí. Byl çlene m Fondu vÿtvarnÿch umêlcû
Çeskoslovenska a çlenemvÿtvarného spolku Mánes. Mnohokrát vystavoval ve Svitavách, ale také v Domê umêní v Brnê,
v Pardubicích, Hradci Králové, Olomouci
i v praæské galerii ¢palíçek. Rádse podíval
i mi mosvourodnou Vysoçinu- s Franti¿kem
Emlerem nav¿tívili Nêmecko ( Rujanu), se
svÿm p‡ítelem Franti¿kem Stráænickÿm po‡ádali çasté zájezdy na Slovensko, miloval
Nízké Tatry. Ke konci æivota se mu poda‡ilo nav¿tívit také ¢védsko a Norsko.
Dodnes nedocenênáje v¿akjeho práce
se zaçínající mi malí‡i. Svitavskÿregion
je znám celou ‡adou malí‡û Vysoçiny,

Jmenuj me alespoñ Miloslava Bulvu, Miloslava ¢plíchala, Bohumíra Brandejse,
Josefa Tlustého, Alfréda Brusenbaucha,
Aloise Va¿íçka. Bylo jich ale mnohe m,
mnohemvíc. Jaroslav Pavli¿ zanechal stopu v du¿i vêt¿iny malí‡û na¿eho regionu,
kte‡í p‡i¿li na chuƒ malí‡ské mu plátnu
a ¿têtci v padesátÿch a ¿edesátÿchletech
dvacátého století. Obrazy Vysoçiny, ale
také plátna z jeho cest çi kvêtinová záti¿í
zdobí dodnes domácí prost‡edí mnoha svitavskÿch domácností.
Jako vyznání tomuto kum¿tÿ‡i a uçiteli kjeho nedoæitÿmkulatÿmnarozeninám
js me se rozhodli uspo‡ádat ve vÿstavních
síních vÿstavujeho obrazû a také obrazû
jeho dospêlÿchæákû. Adodnes na nêj mnozí s úctou vzpomínají, i najejich spoleçné
vyjíæâky na Vysoçinu a malování v plenéru.
Kdyætak nadtí mnyní p‡emÿ¿lí m, i my dnes
s na¿i mi pravidelnÿmi víkendovÿmi setkávání mi s vÿtvarníky svitavského okresu na
Vysoçinê navazujeme právê natutotradici.
Vÿstava Krajiná‡ská ¿kola Jaroslava
Pavli¿e bude ve vÿstavních síních muzea
ve Svitavách zahájena v sobotu 13. çervence v 15 hodin a potrvá aæ do 8. zá‡í.

a muzikanti.

Ças prázdninje také období mnáv-

¿têv muzeí a galerií, v to m na¿e m na
vás çekají obrazy svitavskÿch mê¿ƒanû, historické plastiky, sklo a porce-

lán, cínové nádobí, betlé mové 0gurky,

modrotiskové i perníká‡ské formy, po-

hled do prádelen na¿ich babiçek a pra-

babiçek a také obrazy Vysoçiny Jarosla-

va Pavli¿e a dal¿ích svitavskÿch malí‡û
na¿eho nádherného kraje. Je¿tê dnes

mnozí zjeho æákû malují a právê v létê

je zvlnêná krajina kole m Svitav plná
barev a vûní.

Koneçnê, právê teâ si mûæete na-

zout kecky ajít se podívat, zdajeta na¿e
Vysoçina opravdu tak malebná. Vê‡te
mi, æeje!

Krásné léto p‡eje

Blanka Çuhelová

-

K A L E N

Jaroslav Pavli¿ mezi svÿmi mlad¿ími kolegy
.

Blanka Çuhelová

s t r a n a II

Od nepamêti k souçasnosti - XI
Pokudjste se prokousali textemtzv. zakládacílistiny mêsta Svitavaæ do konce a pochopili s mysl právnickÿchformulací atehdej¿ího

zvyku vêci jasné popisovat nejasnê a dvojznaçnê,jistêjstese neubránili doj mu, æe vlistinêje cosi divného. Aaby komplikací nebylo
málo - i dal¿í listina hovo‡ící o mêstê Svitavyz roku 1269, v níæ král P‡emysl OtakarII.
potvrzuje dohodu biskupa Brunas premonst-

rátskÿmklá¿teremv Litomy¿li z roku 1256,
je patrnêtaké dobovÿmfalzem. Nabízí setedy
ok‡ídlená otázkajakto vlastnêbylo? Protoæe
nemíní mvymÿ¿let vymy¿lené, vyuæiji poznatkûz práce PhDr. MilanaSk‡ivánkaz roku1983
Svitavydo roku 1848 uloæené v Státní mokresní marchivu Svitavy se sídlemv Litomy¿li ve
fondu vêdeckÿch aliterárních rukopisû.
Proz‡etelnost sporusi zopakujeme nejdûleæitêj¿í údaje ze zakládací listinysrozumitelnÿmjazykem. Hlavní p‡íçina sporu mezi biskupemna stranêjedné a klá¿teremna stranê
druhé byla otázka hranice lesa nacházejícího
se mezi Litomy¿lí a mêsteçkemSvitavami. Bylo
dohodnuto, æeçástlesaaæ k vrcholkûm, z nichæ
vodastéká na Moravu, bude náleæet olomouckému biskupství. Tak bylastanovena hranice,
která kopíruje hranici evropského rozvodí. Potudje vÿkladsporujednoznaçnÿ. St‡ední çást
textuzakládacílistinyjiætakjasná není. Hovo‡í se zde o poæitcích, které litomy¿lskému
opatu a klá¿teru poplynouz desátkû, soudních
rozhodnutí, pastvin, luk, rybníkû, vod, mlÿnû,
honiteb, svobodného majetkua dal¿íchdávek
odvádênÿchdo Olomouce. Tyto poæitkyp‡ipadalylitomy¿lskému klá¿teru naoboustranách
vody
, jak dále çteme. Co v¿akje mínêno onou
vodou? Je to bezesporu ‡íçka Svitava, protoæe
vjinémp‡ípadê by do Olomouce plynuly desátkyi z çeské strany, coæje nes mysl. Anavíc
o çeské území pravdêpodobnê æádnÿ spor veden nebyl. Desátek z poæitkû byl tedy p‡ipsán
kostelu, kterÿ byl zaloæenv biskupském mêsteçku- zde sejistêjedná o mariánskÿ kostel
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nasvitavskémnámêstíjako druhou nejstar¿í
kamennoustavbuve Svitavách. Patronátní právo ke kostelu, moænost dosazovat duchovní,
svêtskáspráva a dûchodyjsou odtéto chvíle
v kompetencíchlitomy¿lského opataa klá¿tera
a olomouckÿ biskup si ponechal toliko dohled nad duchovní správou kostela. Dûleæitou
z mínkou v listinêjsoui dal¿í poplatky, které
p‡ipadaly‡eçenémukostelu. Natomto místê se

dostáváme do drobnÿchkomplikací, protoæe nejs me s to urçit, kterÿ kosteljetí mobdarovanÿm
kostelem- zdafarní v biskupskÿch Svitavách,
nebo klá¿terní v Litomy¿li. S nejvy¿¿í pravdêpodobností se zde naopakjedná olitomy¿lskÿ
kostel, dojehoæ pokladny plynuly peníze z tÿdenního desátku mÿtav Jevíçku a z vlastnictví
t‡í lánû(v pûvodní osadê Stará Svitava s kostelemsv. Jiljí, pak v biskupské Nové Svitavê
a nakonec v Drválovicích). Litomy¿lskÿfará‡
mêl pûsobit ve Svitavách jako obhájce litomy¿lskÿch záj mû a p‡edsedat (spoleçnê s biskupskÿmrychtá‡em) souduve Svitavách. Takové nejasnosti veformulacích nabízejí spoustu
otázek- p‡edev¿í mtedyolomouckÿbiskupp‡iznal poæitky klá¿teruv Litomy¿li, alesouçasnê
je postupuje farní mu kostelu ve svém mêstê,
açkoliv byto mêl logicky uçinit klá¿ter v Litomy¿li. Zkrátkatzv. zakládací listina mêsta
Svitav, jeæ by mêla bÿt s mírçí listinou, byla
vydánaz pozice silnêj¿í strany, sepsána vjejí
kancelá‡i a sjejí dikcí. Vÿsledkemsporu byl
ten fakt, æe - pomineme-li drobné náhrady
a poæitky p‡i‡çené klá¿teru - premonstráti
p‡i¿li o znaçné území na obou b‡ezích ‡eky
Svitavy, které bylo mini málnê od konce XII.
století vjejichsprávê. Litomy¿l¿tí knêæí a pozdêji biskupové mêlije¿tê ve XIV
. století prokazatelné nároky na dûchody plynoucí ze Svitav a vlastnili dokonce Laçnov (jeho çeskou
çást) a Kamennou Horku.
Listina sama, i p‡estoæe se jedná o falzum, vymezuje pûvodní hranice mezi Çechami a Moravou, jasnê hovo‡í o mêsteçku

Svitavách - resp. jeho dvou çástech Staré
a Nové Svitavê. P‡i zakládání novÿch osad
nebylo nic neobvyklého, kdyæ se názvy novÿch osad odvozovaly od starÿch pomocí
p‡ívlastkû nebo zdrobnêlin. Zají mavé je,
æe je¿tê listina z roku 1358 rozli¿uje názvy
Maior Czwytauia a Czwitauia - tedy Vêt¿í
Svitava a ( Men¿í) Svitava, aletojejiná kapitola. Pomêrnê sloæitÿ proces kolonizace
Svitavska si popí¿eme p‡í¿tê.
Radoslav Fikejz

STÅLÉ EXPOZICE

POHLED DO MUZEJNïCH SBïREK

Z HISTORIE PRAÇEK
Nejvêt¿í sbírka pracích nástroj û a stroj û

v Çeské republice

SVITAVSKÅ ZASTAVENï
Historie mêsta na pohlednicích a fotogra-

0ích

OSOBNOST

OSKARA SCHI NDLERA
Svitavskÿ rodák, zachránce æidovskÿch æi-

votû bêhem2. svêtové války, o nêmæ Steven
Spielberg natoçil 0l m
•

•

•

•

V¥STAVY

11. 6. - 7. 7.

ÇERNÅ A BïLÅ
Vÿstava gra0ckÿch listû a kreseb té mê‡

padesáti vÿznamnÿch autorû 20. století

(nap‡. Picasso, ¢í ma, Toyen, Kolá‡, Boudník, Lhoták, ¢pála, Tichÿ)

13. 7. - 8. 9.

KRAJI NÅ”SKÅ ¢KOLA

JAROSLAVA PAVLI¢E
Vernisáæ: sobota 13. çervence v 15 hodin,
hudební program Libor Janeçek- kytara,

Petr Jeníçek - flétna (skladby barokních

autorû)

v 16 hodin BI G BANDJevíçko - zahrada
muzea

•

•

•

•

KONCERTY

NA ZAHRADë MUZEA
sobota 13. 7. v 16 hodin

BI G BAND Jevíçko

çtvrtek 25. 7.

svitavská kapela KOW
ALSKI

V mêsících çervenec a srpen 2002
bude muzeumotev‡eno dennê

Kostel Nav¿tívení P
. Marie

úterÿ - nedêle 9- 13 a 13- 1 7 hodin
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Staleté fotogra%e

Kdyæ jse m byl malÿ, tak mi dêdeçek
(byl kroniká‡e m mêsta) vyprávêl o tom,
jak vznikly Svitavy. O staré slovanské Svitavê, kde se na¿i dávní p‡edkové usadili
na kopci nad ‡ekou, kteráji mp‡i jasnÿch
nocích svítila na stezku, jeæ je spojovala
s dalekÿmi osadami za hustÿmi lesy. Pokraçoval pak, jak na p‡íkaz krále P‡emysla Otakara II. povolal olomouckÿ biskup
Bruno dotohoto málo osídlené kraje Nêmce z hustê obydlenÿch kraj û na horní m
toku Rÿna, kte‡í se usadili za‡ekou Svitavou a zaloæili novou Svitavu. ”ekl mi, æe
v¿ak urçitê existovalaje¿tê Svitava t‡etí,
která byla nalevé mb‡ehu pokraçování m
Staré Svitavy a na pravé m Nové Svitavy.
Tou byla dne¿níjiæ mêstská çtvrƒ Çty‡icet
Lánû. Mne ale zají maloto místo, kde obê
Svitavy konçí a kde zaçíná ta t‡etí. Atak

js me se tamvydali. Od tehdej¿í Çervené
knihovnyjs me pro¿li kole m kostela svatého Floriána, vzpomínámsi, æe mêl novou
fasádu a ¿tíhlá vêæ svítila ve slunci. Pro¿li
js me kole mhotelu Modrá hvêzda a nêkolika obchûdkû s potravinami a zeleninou,
aæjs me se dostali k ¿ikmému mostku, kde
Svitava podtéká silnici na Brno. A právê
na tomto místê byla aje vlastnê dodnes
hranice mezi Svitavami (tedy Brnênskou
ulicí) a Çty‡iceti Lány (dnes ulicí Kapitána Jaro¿e).
Tato vzpomínka se mi vyno‡ila, kdyæ
jse mnedávno prohlíæel sta‡içkou sklenênou desku, vlastnêjejí çernobílÿ náhled.
Opêtjse mse vydal nato místo, kamjs me
setenkrát s dêdeçkemvypravili. Nas mêroval jsemobjektiv svého fotoaparátu na vêæ
Ottendorferova domu, bohuæel vêæ Floriánka

Je¿tê jednou Picasso a spol.
Ve vÿstavních síních Mêstského muzea a galerie ve Svitavách máte moænost
nav¿tívit vÿstavu, která je svÿmzpûsobe mojedinêlá a originální. Vædyƒjak çasto
mûæete vedle sebe vi dêt díla Václava
¢pály, Josefa Sudka, Jana Zrzavého, Franti¿ka Tichého, Josefa Lady, Josefa Çapka,
Josefa Váchala, Ji‡ího Kolá‡e, Emila Filly,
Vladi míra Boudníka, Mikulá¿e Medka,
Toyen? Kdy uvidíte na vlastní oçi gra0ky
Pabla Picassa, o které m kurátor sbírky
Jind‡ich ¢treit prohlásil, æejehoj ménoje
pro 20. století stej nÿmpoj me m, jako byla
pro 15. století gotika a pro 17. století baroko?
Kaædÿ z autorû je na vÿstavê zastoupen jední m díle m, vÿji mku tvo‡í pouze
Pablo Picasso, kterÿje prezentován dvojicí dêl a Jan Zrzavÿ se ¿esti gra0kami.
Vystavuje zde vêt¿ina vÿznamnÿch çeskÿch autorû 20. století, aletaké Francouzi Pablo Picasso a André Derain a setkáte se s rûznÿmi gra0ckÿmi technikami.
Suchoujehlou, ( Václav Bo¿tík, Bohuslav

Reynek), d‡evoryte m ( Franti¿ek Bílek,
Josef Váchal), lepte m( Bohumil Kubi¿ta,
Kamil Lhoták), litogra0í (Josef Çapek,
Franti¿ek Muzika), aletaké kresbou( Franti¿ek Kupka, Josef Lada) çi fotogra0í (Josef
Sudek, Jind‡ich ¢treit).

s t r a n a III

uæ p‡es çtvrt století nestojí, a zábêr této
stoleté fotografie zopakoval. Zjistil jse m,
æe stojí m na chodníku u supermarketu
PLUS a celoust‡ední çást zabírávelká k‡iæovatka Praha- Brno- Olo mouc- ùstí nad
Orlicí. Stáljsemsice o nêco vÿ¿e, na místê,
kde asi tatínek, neznámÿ fotograf, vyfotil
svoji malou dcerku Johanku ve Çty‡iceti
Lánecha zvêdavé klukynazábradlí mostku
ve Svitavách. Toto místo je markantní m
dûkazem,jakstaré musí ustoupit nové mu,
i kdyæ pohled na pûvodní zástavbu, malé
obchûdky atichou silnici vzbuzuje zvlá¿tní
nostalgickou náladu. Asi byto v dne¿ní m
rychlé mæivotêjinak ne¿lo. Silnÿ silniçní
provoz zabezpeçuje p‡ehledná svêtelná
k‡iæovatka a na nákup se staví me do marketu, kde za malou chvíli naskládáme do
vozíku v¿echny vêci, jeæ bychompomalu
nakupovali v têch nêkolika starÿch obchûdcích, které byly na tomto místê.
M
ilo¿ Vanêk

Vêt¿ina vystavenÿch dêl pochází
z majetku praæské Galerie Zdenêk Skle-

ná‡. Dal¿í vystavená díla zapûjçili ze

svÿchsbírekznámÿfotografJind‡ich
¢treit, Galerie moderního umêní v Hrad-

ci Králové a Galerie Vysoçiny v Jihlavê.

Vÿstava je ve vÿstavních síních svitav-

ského muzea p‡ístupna do 7. çervence.
Blanka Çuhelová

Na vernisáæi byl osobnê p‡íto men pan Zdenêk Sklená‡, majitel stejnojmenné praæské
galerie, zjejíæsbírek pochází vêt¿ina vystavenÿch prací.

st rana I V
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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

Ç E RVE NE C

13. 7. So 15: 00 hod.

Svitavské letní slavnosti
7. 7. Ne 15: 00 hod. Park Jana Palacha

Jaroslav Pavli¿

Tyg‡ík Péƒa - pohádka

- vernisáæ vÿstavy

Divadlo Ustaré hereçky H. Králové:

Hraje: Jarmila Vlçková

Mêstské muzeum

a galerie

ajeho pokraçovatelé

orchestr mêsta K
ingston upon
Hull

8. 8. Çt 19: 00 hod. Zahrada muzea
(p‡i nep‡íznivémpoçasí Ottendorferûv dûm)

Do vêtru Svitavy

a Modrá krev Pardubice - koncert

Hraje: Jan Bílek

14. 7. Ne 14: 00 hod. nám. Míru
u fontány

28. 7. Ne 14: 00 hod. nám. Míru
u fontány

Dechovÿ orchestr

M
ládeænickÿ symfonickÿ

Staré pohádky çeské - pohádka
25. 7. Çt 1 9: 00 hod. Zahrada muzea

Pro menádní koncert

Svitavské letní slavnosti
3. 8. Bílÿ dûmnebo Park Jana Palacha

Bílkovo kratochvilné divadlo H. Krá-

lové:

1 6: 00 hod. Zahrada muzea ( p‡i nep‡íznivé mpoçasí Ottendorferûv dûm)

Big Band Jevíçko - koncert

S RPE N

21. 7. Ne 15: 00 hod. ParkJana Palacha

Kowalski - koncert

Pro menádní koncert

Dechovÿ orchestr Svitavanka

Astra Svitavy

Svitavy

11. 8. 14: 00 hod. nám. Míru u fontány

30. 8. 20: 00 hod. nám. Míru u ¿koly

Dechovÿ orchestr
Malohanaçka Velké Opatovice

Ka¿par Rek - divadlení show

Pro menádní koncert

18. 8. Ne 15: 00 hod. ParkJana Palacha
DNO Hradec Králové

Rÿæe, Operetka, V
íla

Kapely: StrÿcJosef, Kratochvílovic Honzíci

22. 8. Çt 1 9: 00 hod. Zahrada muzea

IRMASvitavy a Ronnie Svitavy
koncert

25. 8. Ne 14: 00hod. nám. Míruufontány
Pro menádní koncert

Dechovÿ orchestr

Jevíçanka Jevíçko

29. 8. Çt 19: 00 hod. nám. Míru

Ir ma Svitavy
20: 00 hod.

Laura ajejí tyg‡i

Koncert omlazené kapely

Divadlo Kvelb Çeské Budêjovice:

Komedie olidské úzkosti upletenáz kejklí-

‡iny a loutká‡skÿch praktik, zkrátka pouliçní tyjátrjak se slu¿í a pat‡í.

Kapela Benedikta

Koncert kapely, která parafrázuje lidové

písnê.

31. 8. 1 0: 00 hod. nám. Míru u ¿koly

Slavnost dechovÿch hudeb

1 0: 00 - 12: 00 hod.
Svitavské dechové orchestry: Çty‡lís-

tek, Astra, Svitavská dvanáctka, Svitavanka

14: 00 - 19: 00 hod.
Lácaranka Kobylí

Keram
içka Çeské Budêjovice

1 9: 00 hod. nám. Míru u fontány

Studio dell'arte Çeské Budêjovice:

Harlekÿno

Pouƒ ke svatému Jiljí 1 . zá‡í 2002

9: 30 hod. Kostel sv. Jiljí

Divadlo Kvelb Çeské Budêjovice: Chodníkovej ¿pektákl

Muziky (u ¿koly)

¢er m
í‡sko divadelní spoleçnost Skandália Svitavy
(u radnice)

M¿e svatá

M
ix Band Svitavy, Big Band ZU¢ Svitavy, Kowalski Svi-

tavy, V
ision Days Svitavy, Toçkolotoç Svitavy, Santa
K
laus Lubná, Franti¿ek Çernÿ - Karel Holas

Divadla (u fontány)

Studio dell' arte Çeské Budêjovice: O zaslouæilé m

vrabci

Studio dell'arte Çeské Budêjovice: ¢ípková Rûæenka

Hudební divadlo Svitavy: Faust

Kouzla a çáry Ji‡ího Krejçího (u radnice)

Ci mbálová muzika Rudiho Magnona (u radnice)
Umêlecká ‡e mesla

Principál pouti: Mario Kuçera
1 9: 30 hod. Kostel sv. Jiljí

Slavnostní koncert

Pêvecké sdruæení Dalibor Svitavy

çe rv e ne c - s rpe n 2 0 0 2

Uplynulá koncertní sezóna
Rok utekl aæ p‡íli¿ rychle. Je tu çerven

a v Çervené knihovnê se maluje a klavír
odpoçívá. Stejnêjs me se s poslední mkon-

certemv kvêtnu p‡estêhovali do p‡írody. De-

chovÿsextet zahrál v parku a myslí m, æeto

st rana
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Æe v ní roste vÿraznÿ klavírní talent potvr-

dila následná vítêzství v mezinárodních

soutêæích Amadeus a Prague Junior Note.
Klobouk dolû.

V

Urçitê ani cellista Josef Klíç çi Praæské

kytarové kvarteto nikoho nezarmoutilo, ba
naopak.

Setkámese napodzi m, kdyu nás p‡ivítá-

me houslistu pana Kobayashiho z Japonska.
Tê¿í mse.

Blanka ¢efrnová

byl roztomilÿ záæitek.

Dêti se mohly probêhnout po cestiçkách,

obças projel koncertemnêkdo na kole nebo

se zastavili lidé na procházce s pejske m.

Bylo by pri ma, kdyby se p‡í¿tí rok mohlo

hrát v parku zas.

Jinakjs me si p‡es zi mu uæili hodnê pêk-

né hudby a nêkteré koncerty byly opravdu
neobvyklÿmzáæitkem.

Vzpomeñme na úæasné klarinetové kvar-

teto s Radkou Fi¿arovou, zpívající v çervenÿch¿atechfrancouzské ¿ansony. Ato pro-

sí mv totálnê zaplnênémsále, coæ jsemve
Svitaváchje¿tê nevidêla nikdy.

Druhá interpretaçní ¿piçka bylo roz-

hodnê Smetanovo trio hrající inspirovanê

a vel mi dravê. V¿aktaké byloletos za‡azeno
na festival Praæskéjaro.

Vel mi milÿ byl koncert manæelû Ste-

pasjukovÿch s malou dcerkou Kristinkou.

Zkoncertu Rapsodie v çerném, kterÿse uskuteçnil v Ottendorf
erovê domê 12. 2. 2002.

Bylo, nebylo ...

Vjednom St‡edisku kulturních sluæeb

p‡ijel do Svitavje¿tê kocour Modrooçko se

se pravidelnê kaædÿ mêsíc odehrávájedno

svÿm deníkemz brnênského divadla ¢píl-

deæ ato vædy vjednomze t‡í pohádkovÿch

z mate‡skÿch a základních ¿kol magické

nebo více p‡edstavení pro ¿kolní dêti a mlá-

domû.

Vnejkrásnêj¿í mz nich, v kouzelnémhis-

torickémOttendorferovê domê nebo chcete-li

v Çervené knihovnê, se odehrálo probuzení

leto¿níhojara i s jeho velikonoçní mi svát-

ky v podání çlenû Hudební agentury Petra

kého okolí. Díkyfinançní dotaci mêstského

ú‡adu mohou dêti shlédnout více divadel-

dopolední setkání s kouzelníke m Grine m

cestovat do velkÿch divadel.

z Prahy.

Neménê magicky pûsobí na dêti i çtvrtÿ

dûm- kino Ves mír. V nêmse bêhempolo-

letí odehrálo na plátnê mnoho zají mavÿch

Kubece z Prahy. Dêti se záj me mshlédly

story koncertního sálu.

Krásné pohádky si pro dêti v divadle

Trámp‡ichystali manæelé Pe¿kovi z Liber-

ce, kte‡í p‡ivezli pêknê popletenou pohádku,

Ctirad Jelínek také z Liberce p‡ivezl po-

hádku stra¿idelnou a barevnou a manæelé
Novákovi z Prahy zase stateçnou princeznu.

Nejvêt¿í mnoæství pohádkovÿch postav

bylo ov¿emk vidêní v Bílémdomê. Ve dru-

hém pololetí ¿kolního roku dêti a mládeæ

p‡ijeli pobavit, pouçit ainspirovat vodník

Paçísek z Hudebního divadla v Karlovÿch
Varech, postavy z Mystérií buffa ve ztvár-

nêní Víti Marçíka ajeho Teátru a z Prahy
p‡ijel Jaroslav Uhlí‡s hodinouplnouzpívání.

Z Hradce Králové se u nás dvakrát zastavil

Drak a herci p‡edvedli poprvé napínavÿ

vÿvoj neznámého a taj uplného æivoçicha,

kterého se ale dêti nemusely bát a podruhé

po svobodê li¿ku Bystrou¿ku. Ze zví‡átek

O v¿echnatato p‡edstavení projevily vel-

kÿ zájemnejen dêti ze Svitav, ale i ze ¿iro-

berg. Na konec ¿kolního roku çeká na dêti

nejenomp‡edstavení, alei nádherné pro-

vêt¿í m divákûm mazanou a plnou touhy

p‡íbêhû a pohádek. Ty byly z dílen na¿ich

i zahraniçníchtvûrcû.

Ostateçné princeznê Mánê.

ních p‡edstavení a nemusí za ni mi nákladnê
Vê‡te mi, játambyla, v¿echnoto vidêla

atvrdí m, æe máme nastupující opravdu vy-

spêlé a kulturní publikum.

Dagmar Schulzová

st rana
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Bigband Svitavy

Vznikl 1. 11. 2002 ze spoleçnéiniciati-

vy hudebníkû, kte‡í se rozhodli zabÿvat

jazzem a speciálnê swingem. Jako velká,

patnáctiçlenná kapela obsahuje mnoho ná-

strojû - 6 saxofonû, 3 trubky, 2 pozouny,
piano, kytaru, baskytaru a bicí.

Repertoárové zamê‡ení orchestru je

¿iroké. Vedle skladeb svêtovÿch autorû,

jakojsou Glenn Miller, Count Basie, Duke
Ellington, George Gershwin, Louis Arm-

strong, Neal Hefti, hraje i çeské autory

- nap‡íkladJaroslavaJeæka, ze souçasnÿch
Moj míra Bártka, Jaromíra Hniliçku, Josefa

Audese a dal¿í.

Vêkovérozpêtí Bigbanduje velké- zhru-

ba od 15 do 40let. Potkávají se tedy zde

dvê generace aj de v dobréms mysluslova

také o p‡edávání zku¿eností a informací
z oboutêchto stran. Nezanedbatelnÿmp‡í-

nose mje nas mêrování têchto mladÿchlidí

urçitÿms mysluplnÿms mêre m. Orchestr
má ¿iroké vyuæití - od rûznÿch slavností

po‡ádanÿch pod ¿irÿmnebe mp‡es taneç-

ní veçery aæ po koncerty. Vznik velkého

swingového orchestru - Bigbandu je ve

Svitavách çine m novátorskÿm a proto mu

p‡ej me do jeho dal¿ího pûsobení mnoho
úspêchû.

Co nového ve ¿koliçce ?
Mám na mysli Dramatickou ¿koliçku,

Tento rokje poznamenán prací s literár-

která byla zaloæena ve Svitavách právê

ní mtextemajeho p‡evodemdo divadelní-

Rozrostla se, roz mnoæila, p‡ibylo dêtí,

tématu nebo látky, kteráji zaujala a na zá-

p‡ed deseti lety.

p‡edstavení, p‡ehlídek a festivalû atd. A my

hrajeme a hrajeme a hrajeme.

Hrajeme si s dêt mi, hrajeme pro dêti,

hrajeme pro mládeæ a pro dospêlé v divad-

hotvaru. Kaædá z t‡íd se snaæila o uchopení

kladê kolektivní práce se snaæila vytvo‡it

divadelní inscenaci. Vÿsledky práce byly
k vidêní na závêreçnémveçeru Dramatické

¿koliçky tzv. Trámtadyjá:

V minulé mroce p‡ibyla uçitelka dra-

T‡ída nej mlad¿ích dêtí Tyg‡i (vêk
5- 7let) p‡edvedla ukázku celoroçní hry
naindiány.

jiæ p‡edtí m mnoho let se ¢koliçkou spolu-

knize V
. Çtvrtka - Podivuhodné vyprávêní

le Trám, hrajeme na festivalech a p‡ehlídkách... Snad sobê i druhÿmpro radost.

matické vÿchovy Monika Formanová, která

pracovala.

Atakjs me otev‡eli nové t‡ídy pro malé

i velké.

T‡ída Pirátû( 7- 1 0let) pracovala na

piráta Kolíska a çást p‡edstavení p‡edved-

la na ¢koliçkovém Trámtadyjá.

Novát‡ída Vendelíni ( 1 0- 1 3 let) se
vênovala vztahûm mezi lidmi a st melování
nového kolektivu a nazávêreçnémTrámta-

dyjá se p‡edvedla ukázkou Hra na Betsy
Bowovou.

T‡ída Bruncvíkû( 11- 14let) nav¿tê-

vuje ¢koliçku uæ 6let, zatu dobu p‡ipravila
nêkolik inscenací, vleto¿ní mroce to bylo

loutkové p‡edstavení Mañaña.

T‡ída Bed‡ichû ( 14- 15 let) vystoupila na Trámtadyjás recesní revue Papírové

drama.

Novát‡ída dívek Bertiçky( 14let) p‡i-

¿la v leto¿ní mroce, ale zatu krátkou dobu

staçily dívky vytvo‡it pozoruhodnouinsce-

çlenové a spoleçnê vytvo‡ili inscenaci Ce-

cil ajeho Brum, kteroujste mohli vidêt

na Vêtrné mveçeru nebo na Divadelní m
parku.

Za z mínku stojí také vznik divadelního

souboru MI MO, kterÿ p‡ipravil premiéru
inscenace Andêl a kniha rekordû.
Moænost dostali také recitáto‡i a milov-

níci literatury, kterÿch ve ¢koliçce kaædÿm

rokem p‡ibÿvá atê¿í nás jejich dobré vÿ-

sledky na soutêæích a p‡ehlídkách. Vleto¿-

ní mroce postoupila na národní p‡ehlídku
Dêtská scena Dominika Stolárová.

Kromê pravidelné vÿukyorganizuje Dra-

matická ¿koliçkataké rûzné akce:

-

pochod Lucií mêste mv p‡edvánoçní m

çase

- ¿koliçkové vánoce
-

divadelní Dÿchánky v Trámus dêtskÿmi divadelní mi soubory z regionu

- ¿koliçkové recitování
-

malování mandal s úvodemdo meditace

- ¿koliçková divadelní p‡edstavení pro
dêti mate‡skÿch, základních a speciál-

-

-

ních ¿kol

vystoupení v rámci Divadelního parku
¢koliçkové Trámtadyjá

- letní divadelní tábor a dal¿í...
Není dûleæité, jestli v¿echny dêti budou

naci Louisa.

jednou hrát divadlo, dûleæitêj¿í je, jestli

( 1 6-20let) vleto¿ní mroce provázely maturity ajiné problémy ataksejí nepoda‡ilo

chovê pochopí, jak sloæitéjsou vztahy mezi

Divadelnê ost‡ílenout‡ídu Tlupatlapa

z nich vyrostou dob‡í a slu¿ní lidi. Takoví,

kte‡í t‡eba díky divadlu a dramatické vÿ-

p‡ipravovanouinscenaci dokonçit. Alespoñ

lidmi, jak obtíæné je tyto vztahy utvá‡et

inscenací uplynulÿchlet.

zích nêco nového objevovat a tvo‡it.

se vênovali natáçení písniçek z úspê¿nÿch

T‡ída Piráti napoçátkusvéprácevzá‡í 2001.

Petr Jeníçek

T‡ída Cecil ( 1 7- 26let) je staronováskupina, ke star¿í mujádru p‡ibyli noví

a udræovat ajak krásné je v dobrÿch vzta-

Jana Mandlová

a Monika For manová

çe rv e ne c - s rpe n 2 0 0 2
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Sezóna Kruhu p‡átel hudby2002-2003
1. 9. 2002

19: 30 hod. Kostel sv. Jiljí

Çt 23. 1. 2003
19: 30 hod. Ottendorferûv dûm

Slavnostní koncert u p‡íleæitosti Pou-

ENSEMBLE MESSIAEN

Pêvecké sdruæení
Dalibor Svitavy

Jan ¢krdlík - violoncello

tê ke sv. Jiljí

30. 1 0. 2002
19: 30 hod. Ottendorferûv dûm

Josef Hála - klavír

Takeshi Kobayashi (Japonsko) - housle

Çeskÿ klavírista Josef Hála pûsobiljako

sólista v ze mích celého svêta, spolupraco-

val rovnêæ s rûznÿmi orchestry v Evropê

a Japonsku a na poli ko morní hudby se

objevil j ako partner vynikajících svêtovÿch sólistû, zvlá¿tê houslistû.

Takeshi Kobayashi byl v roce 1955j me-

nován koncertní m mistre m Symfonického

orchestru v Tokiu a v roce 1961 odjel do
Evropy a pûsobiljako koncertní mistr Stát-

ní filharmonie Brno. Vletech 1967- 1971

pûsobil j ako koncertní mistr a posléze

‡editel symfonického orchestru Yo miuri

Nippon. Od roku 1972 po‡ádá kaædÿ rok

zámo‡ská koncertní turné.

Ji‡í Besperát - housle

Pavel Bu¿ek - klarinet

¢árka Besperátová - klavír

Kvarteto ménê obvyklého nástrojového

sloæení. Soubor, kjehoæ vzniku dala pod-

nêt hudební zakázka: nastudování unikátní-

ho díla Oliviera Messiaena Kvatuor pour

lafin du Te mps. Brzy nato se v¿aktoto tê-

leso ménê frekventovaného nástrojového
sloæení - housle, klarinet, violoncello a klavír zaçalo vênovat i jinÿmzají mavÿm hu-

dební m projektûm, které pouæívají dvê

základní formy: monoté matickou, sloæe-

nou pouze ze skladeb pro celétoto kvarte-

kdy se st‡ídají rûzná nástrojová obsazení

a slohové styly.

24. 2. 2002
19: 30 hod. Ottendorferûv dûm

Duo Arda¿ev

Renata Arda¿evová æivotní i umêlecká

partnerkaIgora Arda¿eva, zrála umêlecky
na ostravské konzervato‡i, JAMU a meziná-

fické pianistické umêní vkládás nádhernou
samoz‡ej mostí jak do sólistickÿch kreací,

tak do fantazij nê posvêcené spolupráce
v ko morních æánrech.

Igor Arda¿ev pat‡íjednoznaçnê k nejvÿ-

raznêj¿í mosobnoste m nastupující genera-

ce evropskÿch klavíristû. Na své mladistvé

soutêæní úspêchy navázal p‡ekvapivê brzy
úspêchy svêtové úrovnê. Dnes má za se-

bou i mponující poçet úspê¿nÿch recitálû

i koncertních vystoupení po celé m svêtê
a ‡adu znamenitÿch nahrávek.

Koncert barokní hudby
Petr Jeníçek - flétna

Libor Janeçek - kytara

Hana Koñárková - soprán

Trio Hana Koñárková, Libor Janeçek

a Petr Jeníçek vzniklo roku 2000 a zabÿvá

seinterpretací barokní a klasicistní hudby.

ùçinkuje v koncertníchsálech, alei v koste-

lích a na zámcích po celé Çeské republice.

Spojení zpêvu, kytary a flétnyje oprav-

du zají mavé z hlediska barevnosti vÿsled-

ného zvuku aje velkÿ p‡edpoklad, æe se
námtoto netradiçní seskupení bude líbit.

Petr Zámeçník - akoredon
Libor Janeçek - kytara
Instrumental Tandemvznikl v roce 1993,
odté doby se p‡edstavil po celé çeské republice, p‡edstavil se také na çeské ambasádê v Praze, na Slovensku, v Rumunsku,
Nêmecku a Rakousku. Koncertuje v samostatnÿch recitálech, ale také na hudebních
festivalech, vernisáæích, soutêæích a komorních programech. Kdal¿í m aktivitám pat‡í
práce pro brnênské rádio Proglas a Çeskÿ
rozhlas, jeho nahrávky vysílají francouzská a nê mecká rádia. Centremrepertoáru
je p‡edev¿í margentinskétango Nuevo ajihoamerická hudba, çeskásoudobá hudba,
ale i hudba klasická a romantická.

to, a formu posluchaçsky ménê nároçnou,

rodníchinterpretaçních kurzech. Své speci-

19. 1 1. 2002
19: 30 hod. Ottendorferûv dûm

20. 3. 2003

Instrumental tandem

1 0. 4. 2003

Penguin Quartet

Franti¿ek Souçek - 1. housle
Petr St‡íæek - 2. housle
Petr Hol man - viola
Vladi mír Fortin - violoncello
Penguin Quartet byl zaloæen v roce 1994,
zúçastnil se ‡ady tuzemskÿch i mezinárodních soutêæí, v roce 2002 se soubor aktivnê
podílel na programu organizace ProQuartet- CEMC ( Francie) podporující mladá
s myçcová kvarteta.
Penguin Quartet koncertuje pravidelnê
v Praze a v mnoha dal¿ích çeskÿch mêstech stejnêjako v zahraniçí. Jeho repertoár
zahrnuje dílap‡edníchçeskÿchi svêtovÿch
skladatelû, spolupracuje s Çeskou televizí
a Çeskÿmrozhlase m.
kvêten Park Jana Palacha

Trubaçi v parku - bude up‡esnêno
Zmêna programu vyhrazena.

Vstupné najednotlivé koncertyçiní 45,- Kç,

slevaje 30,- Kç - pro çleny KPH, studenty,
dûchodce.

Milovníkûm dobré hudby nabízí me

çlenství v kruhu p‡átel hudby.
Kromê slevy na v¿echny koncerty a pravi-

delného kulturního servisu mohou çlenové

KPHvyuæít nabídkyzájezdû, p‡i kterÿchSKS

zaji¿ƒuje vstupné a dopravu, kterou hradí.

Prûkazka KPHstojí 40,- Kç, bude se pro-

dávat od 1. srpna 2001 v pokladnê kina Vesmír kaædÿ den od 17: 00 do 20: 00 hodin.

st rana
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OKRESN KNIHOVNA
VE SVITAVáCH
Máchova alej ç. 1, 568 02 Svitavy

Tel.: 0461/ 54 17 15

Vÿpûjçní hodiny

PRO DOSPëLÉ
+ I NTERNET
Po- St
9- 17
Çt
zav‡eno
Pá
9- 17
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PRO DëTI
+ I NTERNET
Po, St
13 - 17
ùt, Pá
9- 12

29. 7. - 10. 8. celá knihovna uzav‡ena.

Taneçní letos

nebudou

Vzhlede mke sniæující se vêkové hra-

nici záje mcû o kurzy tancû pro zaçáteç-

níky, které probíhají kaædÿ rok v Bílé m

domê ve Svitavách, js me se rozhodli le-

to¿ní sezónutêchto kurzû ( Podzi m2002)
vynechat.

Do posledních taneçních kurzû se to-

tiæ vêt¿inou hlásili záje mci, kte‡í têsnê

dovr¿ili patnácti let. Tento vêk se nám

zdá po na¿ich zku¿enostech i zku¿enos-

tech taneçních mistrû je¿tê [nezralÿ\:

V¿ichni vêt¿inou zaçínají studovat v prv-

níchroçnícíchrûznÿch¿kol, coæje nároç-

né na çasi soust‡edêní se, takse stává, æe

taneçní neberou [váænê\. Hlavnê u chlapcûintenzitazáj muojednotlivélekce v prû-

bêhu taneçních klesá. Dêvçata pak hû‡e

shánêjí své stejnê zapálené partnery. Také

se tento nízkÿ vêk projevuje nep‡íznivê
na celé mkolektivu.

Vy star¿í ale nezoufejte. Kurzy tance

pro zaçáteçníky se p‡í¿tí rok opêt otev‡ou.

Podmínkou projejich uchazeçe bude mini-

mální vêk 16let ( maxi málnê 25let) anebo

alespoñ ukonçení prvního roçníku st‡ední ¿koly nebo uçili¿tê.

Za pochopení dêkují pracovníci SKS.

Nabídka jazykovÿch kurzû
¿kolní rok 2002 - 2003

Anglickÿ a nê meckÿ

30 vyuçovacích dvouhodin, 1 x tÿdnê,

cena 1 400,- Kç

Kurzyse vyuçují v Ottendorferovê domê

od zá‡í 2002, první informativní schûz-

ka bude 5. zá‡í 2002 v16: 00 hodin
v Ottendroferovê domê.
P‡ihlá¿ky p‡ijí má SKS Svitavy

tel: 0461 535 173

e mail: lucerna @kultura-svitavy. cz
Podrobné informace naj dete na
www. kultura-svitavy. cz

Pozvánka do
kina
Amores Perros - Láskaje kurva

Dannyho parƒáci

24. - 25. çervence
Sní mek Stevena Soderberghaje p‡íbê-

1 7. - 18. srpna
Prvotina mexického reêiséra Alejan-

dêj se chystá vyloupit sejfse 150 miliony

kritickÿohlas v celé msvêtê. Zaujala p‡e-

he mlupiçe-gentle mana. Propu¿tênÿ zlo-

dolary... Vyprávêní se kochá podrobnost-

mi peçlivê naplánované a dûvtipnê prove-

dra Gonzálese Inárritua získal znaçnÿ
dev¿í mdynamickÿmztvárnêní mnev¿edního povídkovéhotriptychu. Ve v¿ech po-

dené akce, v níæ elegantní lupiç dokáæe

vídkách hrají dûleæitou roli psi. Av¿ak

têznÿ\ tÿm. Vzda‡ilé kri minální komedii

údêl. Objevují se tut‡i formylásky: mla-

bertsová, Mat Damon, Andy Garcia a dal¿í.

cího dob‡e situovaného muæe k atraktivní

æie, vychutnávající si i ty nejje mnêj¿í de-

dce‡i.

z outsiderûsetavit perfektnê sehranÿ [ví-

hrají: George Clooney, Brad Pitt, Julia RoMezi hlavní kvality sní mku pat‡í stylová re-

taily.

dominantníjsoulidé ajejich ves mês trpkÿ

distvé vzplanutí, [ módní\ vztah stárnou-

mladé æenê i otcovská láska ke vzdálené
Jednotlivé p‡íbêhy se prûbêænê formál-

nê propojují. Skvêlejezachyceno prost‡edí

Çistá du¿e

souçasného Mexika.

líçí osudy dosud æijícího exaktního vêd-

ce, nositele Nobelovy ceny, geniálního

27. - 28. srpna
Reæisér Lasse Hallströ m pokraçuje

odehrává v roz mezí let 1947, kdy John

zvolil p‡epis románu E. Annie Proulxové.

vá Nobelovu cenu za ekonomii. Profesor

nê zako mplexovanÿ outsider, kterÿ díky

29. - 31. çervence
Æivotopisnÿ sní mek Rona Howarda

mate matika Johna Forbese Nashe. Dêj se

p‡ichází na univerzitu a 1994, kdy získá-

Ostrovní zprávy

v adaptacích úspê¿nÿch knih. Tentokrát
Vypravêçe mvlastního p‡íbêhuje pûvod-

Nash byl ov¿e mdlouháléta vy‡azenz vê-

lide mnaj de nové æivotní ¿têstí. Potragic-

kázal se v¿ak s chorobou vyrovnat a po-

a tetou na nehostinnÿ kanadskÿ ostrov

manæelce.

reportér místních novin. Postupnê se zaç-

decké práce, protoæetrpí schizofenii. Do-

kraçovat v práci p‡edev¿í m díky obêtavé
Fil mzískal letos celkemçty‡i Oscary:

nejlep¿í fil m, nejlep¿í scéná‡, nejlep¿í he-

reçka ve vedlej¿í roli a nejlep¿í reæie. Na
úspêchufil mu se hodnê podílí soust‡edênÿ a vêrohodnÿ vÿkon Russela Crowea.

ké s mrti své æeny, odej de muæ s dcerkou
Newfouland. Tady zaçne pracovat j ako

ne zbavovat ko mplexû a vyrovnává se
dêsivÿm rodinnÿm taje mství m... Samo-

z‡ej mostí jsou nádherné scenérie tamní
p‡írody.

Vybráno z Fil mového p‡ehledu

çe rv e ne c - s rpe n 2 0 0 2

KINO VESMïR

tel.: 531 446

Pokladna otev‡ena kaædÿ den 17- 20 hod.

Ç E RVE NE C

1. - 3. Po, ùt, St

USA 2002

Kdojse m? Opravdu to chcete vêdêt? Jse m

Spider- Man! Dobrodruænÿ fil mpodle kres-

leného seriálu. P‡íbêh mladého muæe s neobvyklÿmi schopnost mi...
Reæie: Sam Rai mi

Vstupné: 60,- Kç

titulky

4. - 5. Çt, Pá

121 min.
19: 30 hod.

\O]

1 6. - 1 8. ùt, St, Çt

Perníková vêæ

USA 2001

Adaptace slavné tragedie W
illiama Shake-

Reæie: Milan ¢teindler

Vstupné: 50,- Kç

Pekelná æenská

95 min.
19: 30 hod.

USA, Austrálie, Kanada 2001
Dob‡í p‡átelé vás ochrání nejen p‡ed pek-

le m, ale i p‡ed æenskou! Buranská komedie.

Reæie: Dennis Dugan

Vstupné: 55,- Kç

titulky

8. - 1 0. Po, ùt, St

W
asabi

Za nep‡átelskoulinií

97 min.
19: 30 hod.

W
asabi je japonskÿ k‡en, p‡íloha k sushi.

Akçní komedie. P‡íbêhtvrdého policisty.
Hlavní role: Jean Reno

titulky

1 1. - 12. Çt, Pá

94 min.
19: 30 hod.

Enigma

Nizoze msko, USA, GB, SRN 2001
Romantickÿ ¿pionáæní fil mz II. svêtové vál-

ky. Rok 1943 u Londÿna a hledání kódu na
nê mecké m¿ifrovací mstroji Enigma.
V hlavní roli: Kate W
isletová
Reæie: Michael Apted

Vstupné: 50,- Kç

titulky

13. - 15. So, Ne, Po

Spy Game

19: 30 hod.

USA

Válka v Bosnê v roce 1995. Drama boje

jedince proti p‡esile, síla vojenské solidarity.

Reæie: John Moore

titulky

101 min.
19: 30 hod.

Vÿlet

ÇR 2002

Co si doma ne‡ekne me, dozvíte se cestou.
Road movie.

Iva Janæurová ajejí dcery Theodora a Sabina
Remundovy v autorskémfil mu reæisérky Ali-

ce Nellis.

Vstupné: 60,- Kç

100 min.

Dannyho parƒáci

19: 30 hod.

USA 2001

3 kasina, 11 chlápkû, 150 milionû babek.

Toje celke mslu¿nÿ, ne? Kri minální kome-

die.

Hrají: George Cooney, Brad Pitt, Julia Ro-

bertsová, Matt Damon a dal¿í

119 min.
19: 30 hod.

USA, SRN, Japonsko, Francie 2001
I velkÿ hráç si musí dát pozor, aby si pro-

26. - 28. Pá, So, Ne

Král ¢korpión

19: 30 hod.

USA 2002

Váleçník. Legenda. Král. Dobrodruænÿ akçní

fil m, odehrávající se v dávnÿch dobách p‡ed
pêti tisíci lety, kdy ze mi pusto¿ily barbar-

ské hordy z Vÿchodu...
Reæie: Chuck Russel

titulky

29. - 31. Po, ùt, St

Çistá du¿e

88 min.
19: 30 hod.

USA 2001

Vidêl svêt, jak si nikdo nedokázal p‡edstavit.

Æivotopis geniálního mate matika, nositele

Nobelovy ceny, Johna Forbese Nashe. Drama
muæe, trpícího schizofrenií.

Sní mek získal çty‡i Oscary 2002: Nejlep-

Pitt

Connellyová

Vstupné: 55,- Kç

titulky

127 min.

Nejlep¿í hereçka ve vedlej¿í roli - Jennifer
Nejlep¿í reæie: Ron Howard

Vstupné: 55,- Kç

titulky

4. - 5. Çt, Pá

\O]

Reæie: Ti m Blake Nelson

Vstupné: 50,- Kç

titulky

134 min.

121 min.
20: 00 hod.

titulky

6. So

Pekelná æenská

USA 2001

95 min.
20: 00 hod.

USA, Austrálie, Kanada 2001
Reæie: Dennis Dugan

titulky

9. - 1 0. ùt, St

97 min.

20: 00 hod.

Francie, Japonsko 2001
W
asabi
Reæie: Gerard Krawczyk

Vstupné: 50,- Kç

titulky

11. - 12. Çt, Pá

94 min.

20: 00 hod.

Enigma

Nizoze msko, USA, GB, SRN 2001
Reæie: Michael Apted

Vstupné: 50,- Kç

titulky

13. So

119 min.

20: 00 hod.

Spy Game

USA, SRN, Japonsko, Francie 2001
Reæie: Tony Scott

Vstupné: 55,- Kç

titulky

1 6. - 18. ùt, St, Çt

Vstupné: 50,- Kç

¿í fil m, nejlep¿í scéná‡ - Akiva Golds man,

Reæie: Tony Scott

Vstupné: 60,- Kç

USA 2002

Reæie: Milan ¢teindler

tihráç nezahrával s ní m. ¢pionáæní thriller.

V hlavních rolích: Robert Redford a Brad

Reæie: Sam Rai mi

Perníková vêæ

Reæie: Steven Soderberg

Vstupné: 55,- Kç

20: 00 hod.

Spider- Man

Vstupné: 55,- Kç

Vstupné: 55,- Kç

Scéná‡: Luc Besson
Vstupné: 50,- Kç

101 min.

Meze, které nelze p‡ekroçit. Váleçnÿ fil m.

24. - 25. St, Çt

Francie, Japonsko 2001

Reæie: Gerard Krawczyk

od 15let

1 9. - 21. Pá, So, Ne

22. - 23. Po, ùt

naje p‡enesen do souçasnosti na americké

6. - 7. So, Ne

tel.: 0602/969 647

1. - 3. Po, ùt, St

Scéná‡ a hudba: Martin Nê mec

st‡ední ¿kole.

titulky

KINOKAVÅRNAGALAXIE
Ç E RVE NE C

V hlavní roli: drogy!

Vstupné: 50,- Kç

Vstupné: 50,- Kç

ÇR 2002

Lehce nezávislÿ fil mo têækÿch závislostech.

speara Othello. P‡íbêh benátského mou‡ení-

Reæie: Ti m Blake Nelson

19: 30 hod.

Psychologickÿ kri minální fil m.

1 7: 00 a 19: 30 hod.

Spider- Man

st rana IX

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

od 15let

19. - 20. Pá, So

Za nep‡átelskoulinií
Reæie: John Moore

Vstupné: 50,- Kç

titulky

23. ùt

127 min.

20: 00 hod.

ÇR 2002

101 min.
20: 00 hod.

USA

101 min.
20: 00 hod.

Vÿlet

ÇR 2002

Reæie: Alice Nellis

Vstupné: 60,- Kç

100 min.

24. - 25. St, Çt

Dannyho parƒáci

Reæie: Steven Soderberg

20: 00 hod.

USA 2001

Vstupné: 55,- Kç

26. - 27. Pá, So

Král ¢korpión

Reæie: Chuck Russel

Vstupné: 55,- Kç

titulky

30. - 31. ùt, St

USA 2002

88 min.
20: 00 hod.

Çistá du¿e

Reæie: Ron Howard

Vstupné: 55,- Kç

20: 00 hod.

titulky

USA 2001

134 min.

st rana X

çe rv e ne c - s rpe 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 ‡

KINO VESMïR

tel.: 531 446

Pokladna otev‡ena kaædÿ den 17- 20 hod.

S RPE N

1. - 3. Çt, Pá, So

Malÿ svêdek

19: 30 hod.

USA 2001
... a krutÿ zloçi n. Thriller. John Travolta

chrání svého syna p‡ed vrahe m!
Reæie: Harold Becker

Vstupné: 50,- Kç

titulky

4. - 6. Ne, Po, ùt

89 min.
19: 30 hod.

Ti druzí

¢panêlsko, USA 2001
D‡íve, çi pozdêji vás dostanou! Nicole Kid-

manová v roli psychickylabilní matky dêtí,

trpících alergií na svêtlo v osamêlé mdomê
v roce 1945... Horor.

Scéná‡ a reæie: Alejandro Amenábar
Vstupné: 50,- Kç

titulky

7. - 1 0. St, Çt, Pá, So

105 min.

19: 30 hod.

Star W
ars: Epizoda II.

- K
lony útoçí

1 7. - 1 8. So, Ne

Amores Perros

- Láskaje kurva

Mexiko 2000
Láska. Zrada. Smrt. Nev¿ední povídkovÿtrip-

tych. Fil movÿ adrenalin s Oscarovou nominací. Fil mová událost!

Vstupné: 50,- Kç

1 9. - 20. Po, ùt

Námêt, scéná‡ a reæie: George Lucas

Vstupné: 55,- Kç

dabováno

1 1. - 12. Ne, Po

142 min.

19: 30 hod.

Hartova válka

USA 2002
Za odvahu, za çest. Váleçné drama na pû-

dorysu soudního procesu v zajatecké mtá-

bo‡e v Nê mecku bêhe mII. Svêtové války.
V hlavní roli: Bruce W
illis.

Sní mek se natáçel v Çeské republice.
Reæie: Gregory Hoblit

Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky 128 min.
13. - 14. ùt, St

Archa pro Vojtu

19: 30 hod.

ÇR 2002
Svêt je náhle jinÿ, protoæe Vojta je jinÿ.

Ji nak, neæ ti jiní! P‡íbêh mentálnê postiæeného chlapce, trpícího Downovÿmsyndrome m. Rodinnÿ fil m.

Scéná‡ a reæie: Monika El¿íková
Vstupné: 50,- Kç

61 min.

15. - 1 6. Çt, Pá

19: 30 hod.

USA 2001
Proroctví z te mnot
Nêkdo ho vidí! Sly¿í! Cítí! Psychologickÿ

horor podle skuteçné události. Katastrofa

v USA v roce 1967..., kterou p‡edpovêdêl

19: 30 hod.

Elita

USA 2000
Pravdaje nebezpeçná... dûvêra s mrtící. Thril-

Vstupné: 55,- Kç

- K
lony útoçí

21. - 22. St, Çt

19: 30 hod.

Vstupné: 55,- Kç

Muæi v çerné m2

USA 2002
Pokraçováníjednoho z nejúspê¿nêj¿íchfil-

mû devadesátÿchlet. Akçní sci-fi komedie.

V hlavních rolích: W
ill Smith a Tommy Lee
Reæie: Barry Sonnenfeld

23. - 24. Pá, So

titulky
1 7: 00 a 19: 30 hod.

E. T
. M
i mozem¿ƒan

USA 1982/2002
T‡i miliony svêtelnÿch let od domova. Ob-

novená pre miéra jednoho z nej úspê¿nêj-

¿ích fil movÿch dêl rodinného kina a æánru
sci-fi.

Reæie: Steven Spielberg

Vstupné: 50,- Kç

titulky

25. - 26. Ne, Po

120 min.
19: 30 hod.

Sex a Lucía

¢panêlsko 2001
Taj né kapitoly milostného románu. P‡íbêh

vá¿nê, inspirace a provinêní. Erotické drama.
Scéná‡ a reæie: Julio Mede m

Vstupné: 52,- Kç od 18let titulky 129 min.

27. - 28. ùt, St

Ostrovní zprávy

19: 30 hod.

USA 2001
P‡íbêh muæe, kterÿ dokázal z mênit svûj æi-

vot. Podle románu E. Annie Proulxové ( Pu-

litzerova cena). Psychologickÿ sní mek.

V hlavních rolích: Kevin Spacey a Julianne
Mooreová

Reæie: Lasse Halström

Vstupné: 50,- Kç

titulky

29. - 31. Çt, Pá, So

118 min.
19: 30 hod.

Mexickájízda Mexiko, USA 2001
Jedna krásná æena, dva nejlep¿í kamarádi,

Reæie: Mark Pellington

Scéná‡ a reæie: Alfonso Cuarón

titulky

které ukazují s mêr hormony. Road movie,

119 min.

Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 105 min.

titulky

105 min.

20: 00 hod.

USA 2002
Námêt, scéná‡ a reæie: George Lucas

dabováno

142 min.

13. - 14. ùt, St

20: 00 hod.

Vstupné: 50,- Kç

61 min.

15. - 1 6. Çt, Pá

20: 00 hod.

Archa pro Vojtu

ÇR 2002
Scéná‡ a reæie: Monika El¿íková

Proroctví z te mnot
Reæie: Mark Pellington

Vstupné: 50,- Kç

titulky

1 7. So

USA 2001

119 min.
20: 00 hod.

Amores perros

- Láskaje kurva

Mexiko 2000
Reæie a produkce: Alejandro Gonzáles Inar-

ritu

Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 154 min.

20. ùt

20: 00 hod.

Elita

USA 2000

Reæie: Peter Howitt

Vstupné: 55,- Kç

titulky

21. - 22. St, Çt

USA 2002

Reæie: Barry Sonnenfeld

Vstupné: 60,- Kç

titulky

23. - 24. Pá, So

E. T
. M
i mozem¿ƒan
Reæie: Steven Spielberg

titulky

Ostrovní zprávy

Reæie: Lasse Halström

titulky

29. - 31. Çt, Pá, So

Mexickájízda

20: 00 hod.

USA 1982/2002

27. - 28. ùt, St

Vstupné: 50,- Kç

109 min.
20: 00 hod.

Muæi v çerné m2

Vstupné: 50,- Kç

t‡i nej vêt¿í taj e mství. Mexickájízda, p‡i

Vstupné: 50,- Kç

20: 00 hod.

Star W
ars: Epizoda II.

109 min.

titulky

89 min.

¢panêlsko, USA 2001
Scéná‡ a reæie: Alejandro Amenábar

7. - 1 0. St, Çt, Pá So

muæ s mu‡í mi k‡ídly!

V hlavní roli: Richard Gere

6. ùt, St

Ti druzí

postavení

Reæie: Peter Howitt

USA 2001

titulky

Vstupné: 50,- Kç

dobí soudních procesû proti monopolní mu

20: 00 hod.

Reæie: Harold Becker

ler z prost‡edí poçítaçového byznysu v ob-

Vstupné: 60,- Kç

dívaná!

S RPE N

1. - 3. Çt, Pá, So

Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 154 min.

hollywoodské æánry çty‡icátÿchlet, zasaze-

noir a na velkoulove story...i mpozantní po-

tel.: 0602/969 647

Malÿsvêdek

ritu

Jones

né ov¿e m do futuristickÿch kulis, na fil m

KINOKAVÅRNAGALAXIE

Reæie a produkce: Alejandro Gonzáles Inar-

USA 2002
Nová sci-fi fantazie propojuje dva æánrovê

odli¿né p‡íbêhy, jeæ odkazují na klasické

19: 30 hod.

120 min.
20: 00 hod.

USA 2001

118 min.
20: 00 hod.

Mexiko, USA 2001
Scéná‡ a reæie: Alfonso Cuarón

Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 105 min.

