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Dobrÿden,
Nebo - dítê se narodí a matka aotec se
neumí o nê postarat ajde do kojeneckého
ústavu arodiçe to t‡eba za ças dokáæou
a dítê se k nimvrátí. Nebo - stane se t‡e-
ba, æe se dítê narodí aje hodnê nemocné
arodiçetoneunesouajdoudokojenecké-
ho ústavuat‡ebase vrátí domûat‡ebase
najde nêkdo, kdoto v¿echno unese a dítê
si vezme. Stane set‡eba...
Do t‡í let, kterájsou tak dûleæitá pro

vÿvoj çlovíçka p‡i¿ed¿ího na svêt je tady
nadêje...nadêje kojeneckého ústavu...na-
dêje, æe ten svêt plnÿ nástrah nêjak ten
çlovíçekzvládne...
�...nejhor¿íje, kdyæ se dítêt‡ebaporo-

ce vrátí domûkrodiçûm...azapûl rokuje
tadyzpátky. Tojeprohra...�‡íkápaní‡edi-
telka Hammerová. �...nebo, kdyæ vet‡ech
letech dítête se nenajde nikdo, vûbec ni-
kdo, kdobysi hovzal... potomp‡ijdoudêt-
ské domovy� dodává.
Svêtjekrásnÿa nêkdykrutÿ. Mámdva

syny. Jednomuje skoro devêt. Mlad¿ímu
budou brzo çty‡i.
A38kojeneckÿchústavûtustojí astát

bude a 55%dêtí se vrací domûa45%ne.
Aproç vámto vlastnê povídám? 28. zá‡í

nasvatého Václavauspo‡ádáme Benefiçní
koncert pro KojeneckÿústavveSvitavách.
VBílémdomê. Od 19:30 hodin. Takjako
p‡edrokemjsmesbírali penízprona¿e men-
tálnêpostiæenéspoluobçany. Protoæe...nechce
se mi psát proç!

Snadjsemto uæ ‡ekl. Na koncertê se
p‡edstaví dêtské i dospêlé pêvecké sbory
a kapelya muzikanti ze Svitav. Samolep-
kyjako vstupenkybudouprodávat po ce-
lémmêstê studenti a peníze se promêní
t‡eba v medvídka Pú- toho mámtotiæ rád
atêch 32 dêtí urçitê taky a nebo t‡eba
po¿lete peníze na konto: 13938-591/0100
v. s. 2002.
Anebot‡ebatoho 28zá‡í sejdête po-

dívat dona¿ehokojeneckéhoústavusami.
Budedenotev‡enÿchdve‡í atamtov¿echno
uvidíte sami a...tak vûbec.
Mámdvakluky Martinaa Tomá¿ea mám

je moc rád.
Petr Mohr

�Tam, kde se d‡íve rozvaloval panto-
várník, se dnes vracejí peçliví léka‡i
a obêtavé sest‡içky�. Tak se psalo roku
1954 v novinách Rovnost. Tímtovární-
kembyl pan Ettl - vÿznamná osobnost
na¿eho mêsta v dobách, kdy Svitavy se
psaly Zwitau a byly dozajista nêmecké.
Avté krásné vile zasportovnímstadio-
nemv ulici, cosej menuje Ukojeneckého
ústavuvznikl v onomroceStátní kojeneckÿ
ústav...
21 sest‡içekapaní primá‡ka MUDr. Zora

Hammerovázdeæijí s dnes (11. srpna2002)
32dêtmi. Dêtmi, kterése narodilydosvê-
ta, kterÿpro nê nebyl zrovna¿ƒastnÿ. Ave
Svitaváchav 38 místechv na¿í zemijsou
takové vily a domy s 32 nebo víc a míñ
dêtmi, které p‡i¿ly nasvêt a nemají ¿têstí
nebo lásku. Je to sloæité. Bojím se vêci
zjednodu¿ovat. Mûæe se vámnarodit dítê
postiæené a vyto neunesete. Mûæe se vám
narodit dítêa vynemátepeníze, abyste ho
uæivili. Ataky se vám mûæe narodit dítê,
které nechcete- na nádraæí a nebo ho ne-
cháteleæet u popelnicenasídli¿ti. Jáotom
nic nevím. Mámjen dvê dêti.
Stane se v¿ak:
Dítêse narodí a matkahonechce- po-

tomjde do kojeneckého ústavu a nêkdo,
kdo t‡eba dêti nemûæe mít, si ho osvojí.

Dnyevropského dêdictví

Jen jednou za rok
Jenjednouzarok mohouobyvate-

lé Svitav i okolí nav¿tívit bezplatnê
çty‡i historické budovy ve Svitavách
a v klidu si prohlédnout jejichinte-
riér. Ve dnech, kdytuto moænost mají
lidé v celé Evropê a které nesou ná-
zev DNYEVROPSKÉHODëDICTVï
si mûæeteopêtzdarmaprohlédnout ex-
pozice a vÿstavy Mêstského muzea
a galerie (expozici zesbírek muzea,
historii praní a pracíchstrojûastrojkû,
dokumentyo osobnosti OskaraSchind-
lera a vÿstavuobrazû Milo¿e Petery),
interiéryLangrovyvily, Ottendor-
ferova domua Nadaçního domu
J. Plívy na námêstí. Asamoz‡ej mê
se otêchto objektechtakéleccos do-
zvêdêt. Letosjsoupro Vás v¿echnytyto
objektyvrámci celoevropskéakce Dnû
evropskéhodêdictvíotev‡enyvnedê-
li 15. zá‡í od 13 do 17 hodin.Kojeneckÿústav
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Obecnê se uvádí, æe biskup Bruno ze
Schaumburka se stal zakladatelemasi dvou
set mêst a vesnic na Moravê. On sám, nebo
jeho druæiníci, mimojiné zaloæili Kromê‡íæ,
Mohelnici, Moravskou Ostravu, Bru¿perk,
Vy¿kov, Kelç, Blansko a Osoblahu. Razantní
kolonizacevedenáprávêolomouckÿmbiskup-
stvímsledovalahospodá‡ské a politické cíle
ajejímvÿsledkembylo dalekorychlej¿í utvá-
‡ení vnit‡nístrukturysítê mêst avesniçek, neæ
naçeskémúzemí. Navzniku‡ady míst sepo-
dílel tzv. lokátor. Tento termín byl p‡evzat
z ‡ímského práva (vÿraz pro smlouvu, proná-
jem, zaloæení) aznamenal �podnikatele�s dos-
tateçnÿmkapitálem, zku¿enostmi, organizaç-
ními schopnostmi, ale hlavnê se �svÿmi�
osadníky, kterÿ by celÿ plánlokace (zaloæe-
ní) uvedli væivot. Takovÿlokátorpozaloæení
mêstaodevzdával pánovi nebotomu, komu
pozemekpat‡il, j ménembudoucích mê¿ƒanû
arrhu neboli podací, coæ bylazákupní suma

jako první kompenzacezaposkytnutoupûdu
a materiál. Sámlokátor(lhostejnozda mêst-
skÿçi vesnickÿ) dostával zasvésluæbytrvalá
práva vzaloæenémsídle - rychtu se soudní
asprávní pravomocí, nebop‡imê‡enÿlánpo-
zemku, krçmu, mlÿn ato v¿e trvale osvobo-
zené od poplatkû a berní.
Biskup Bruno ze Schaumburka, v çeské

literatu‡eje nêkdy uvádênoj méno ze ¢um-
burka, pocházel ze starého hrabêcího rodu.
Vmládíbylprobo¿temkapitulyv Lübeckuaka-
novníkemv Magdeburku. Pop‡íchoduna Mo-
ravu(1245) sejehohlavnímcílemstalozdoko-
nalení církevnísprávyaupevnêní biskupského
panství dokonçenímvÿstavby lenní sítê na
základê emfyteutického (zákupního) práva.
Odmênouzaposkytnutoupûdusvÿmlokáto-
rûm mu byly sluæby, p‡edev¿ímvojenské,
aslib vêrnosti. Vzakládacíchlistinách bis-
kupskÿchlénseçasto mûæemesetkatsej mé-
nylokátorû, a není protodivu, æevzakládací
listinê Kamenné Horkyz roku 1266çteme
jménoprvníhosvitavskéhorychtá‡e-lokátora
Helembertaz Thurmu. Tensestal biskupovÿm
dûvêrníkemav biskupskÿchlistináchzlet
1249 a 1251 jej biskup dokonce oznaçuje
za mar¿álka. Vestfálskÿ ¿lechticje vlistinê

z roku 1255 nazÿván biskupovÿmrytí‡em
ao rok pozdêji mu byly snad za vojenské
zásluhypostoupeny majetkyv Polsku, dále
210lánûv okolí Slaviçínanedaleko Vala¿-
skÿch Klobouk, kde mêl zvelebit zpusto¿enÿ
kraj. Potomtodatu mizíj méno Helembert de
Turri z bezprost‡ední blízkosti biskupaaset-
kávámeses nímv pûsobnosti svitavského
rychtá‡e, nebojako svêdka p‡i zakládání
vesnic v okolí Svitav a Slaviçína.
Povyçerpánítuzemskéhopotenciáluko-

lonistûsi lokáto‡i s seboup‡ivádêli obyvatel-
stvoz nêmeckyhovo‡ícíchoblastí- p‡eváænê
z Bavor, z Frankjakz vÿchodních, tak mohuç-
skÿchaze¢vábska. Novévesnicetakvznikaly
buâna místê starÿchslovanskÿchosad, kde
docházelo k hospodá‡ské asociální asimila-
ci, nebo na novÿch vykácenÿch pozemcích.
Proto H‡ebeçskotvo‡ilo specifickÿostrovve
slovanskémprost‡edí, kde se mísilyrûzné
etnické a kulturní vlivy slovansko-nêmecké
açásteçnêi slezské.
Zp‡iloæené mapy H‡ebeçska po osídlení

ve XIII. stoletíjez‡ej mé,jakétypyvysazová-
ní mêst a vsí se zde objevovaly, kde bylaza-
loæena sídli¿tê formou církevní kolonizace,
kde¿lechtické nebozemêpanské. Orozsahu
církevní kolonizace(olomouckéapremonstrát-
ské) jsmesejiæ zmínili, kolonizace¿lechtická
jepatrnávoblasti Lan¿krounska, ùsteckoorlic-
kaa Moravskot‡ebovska(Bore¿ z Rÿzmburka),
okrajovêse H‡ebeçskadotklakolonizacezemê-
panská(Svojanov, Poliçka, Jevíçko). Letopoçty
podnázvemobceznamenají první písemnou
zmínku. Radoslav Fikejz

H‡ebeçskopo osídlení ve 13. století.
biskupské mêsto královské mêsto mêsto klá¿terní majetek ¿lechtickÿ majetek kostel vesnice první zmínka hrad
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Staleté fotogra�e
Ale vraƒme se kfotogra�i - tedy ke

sklenêné desce, z níæ vznikla a kterou
autor Otto Tyrolt vydal na p‡elomu 19.
a 20. stoletítakéjakobarvenoupohled-
nici je¿tê v nêkolika dal¿ích zábêrech.
Je tu zobrazena architektonicky velmi
zda‡ilástavbas vysokÿmi vêæemi (jsou
nejvy¿¿í veSvitavách), kterábylaposta-
venatzv. nazelenélouceza mêstem. P‡ed
ní není zatímæádná zástavba, atak pû-
sobí vskutku monumentálnê. Po ulici
vedoucí do Lánûprocházejí dêti. Jistê
se také byly podívat naty vysoké vêæe
do oblak. Moæná t‡eba i potkají bratry
mnichyz redemptoristického klá¿tera.
Dne¿níokolnízástavbaakorunyvzrost-

lÿchstromûsicesniæují monumentálnost
çerveného kostela, ale stoupneme-li si
podvêæ, budese námi dnes zdát, æese
dotÿká mrakû. Milo¿ Vanêk

z á‡í 2 0 02 s t r a na III

STÅLÉ EXPOZICE
POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK

Z HISTORIE PRAÇEK
SVITAVSKÅZASTAVENï

OSOBNOST
OSKARASCHINDLERA

• • • •

V¥STAVY
13. 7. - 8. 9.

KRAJINÅ”SKÅ¢KOLA
JAROSLAVAPAVLI¢E

15. 9. - 13. 10.
HUDBA MEZI OBRAZY
MILO¢E PETERY

Vÿstava obrazûvÿchodoçeského malí‡e Mi-
lo¿e Petery
Vernisáæ: v sobotu 14. zá‡í v 15 hodin

Otev‡eno: dennê mimopondêlí 9-17,
vsobotu9-13 av nedêli 13- 17 hodin

• • • •

OSTATNï AKCE
sobota 14. 9. v 15 hodin
KONCERT

Vladislav Bláha- klavír
Vítêzslav Drápal - flétna

çtvrtek26. 9. v 17 hodin
MUZEJNï ÇTVRTKY
V¥VOJ SVITAVSKAAMORAVSKO-
T”EBOVSKAVLETECH1918-1970
P‡edná¿í historik svitavského muzea Rado-
slav Fikejz

Pro na¿e pomyslné albumstaletÿch
fotogra�íjsemtentokrát zvolil fotogra�i
veliceznámouaçastovydávanouvrûz-
nÿchobdobíchaz rûznÿchpohledû. Je
to fotogra�e z roku 1898, která zobra-
zuje stavbu, bez které bychomsi nedo-
vedli p‡edstavit panoramaSvitav- tedy
kostel sv. Josefa. Aç se to bude zdát
dnes trochu divné, nestojí na území
mêsta Svitav, ale ve Çty‡iceti Lánech.
Hranici mezi kostelema nemocnicí tu
tvo‡í ulice UStadionu.
Kostel s klá¿terem byl postaven

v pseudorománskémslohuz çervenÿch
cihel, které daly vlastnêjiæ tehdy kos-
telu j méno Rotterklosterkirche - tedy
çervenÿkostel neboklá¿ter. Stavbatroj-
lodního kostela a klá¿tera se uskuteç-
nila vletech 1894- 1896 podle plánû
vídeñského architektaJosefa Schmalz-
hoffera astavbu provedl svitavskÿsta-
vitel Wenzel Ryschawy. Klá¿ter, vlastnê
kolej, byla urçena pro mni¿skÿ‡ádre-
demptoristû, kte‡í semp‡i¿li z Koclí-
‡ovaasídlili tudoroku 1950, kdybyla
kolej násilnê zru¿ena a objekt p‡edán
státu.

Mnêse v¿aks toutostavbouvybavuje
vzpomínkaz ranéhodêtství, kdy mnevzal
tatínek s sebou do Çty‡iceti Lánû, kam
¿el nêcovy‡ídit. Kdyæjsmep‡i¿li podvêæ
kostela, zdálase mi takvysoká, æese do-
tÿkala mrakû. Nikdyp‡edtímjsemtakvy-
sokoustavbu nevidêl. Naho‡e ukamenné-
ho okapu rostla malá b‡ízka a mnê bylo
divné, kdojitamtakvysoko mohlzasadit.
Aleto hlavní mêje¿tê çekalo. Kdyæjsme
procházeli ulicí dolû k mêstské elektrár-
nê, potkávalijsmezvlá¿tnê obleçené pány
vjakÿchsi hnêdÿch �plá¿tênkách s ka-
pucí� opásanÿchbílou¿irokou¿ñûrouse
st‡apci, na nichæ bylyzavê¿enyst‡íbrné
korálkys k‡íæky. Udivenêjsemse ptalta-
tínka, kdo ti zvlá¿tní pánovéjsou. Atak
jsemse dozvêdêl, æejsou to mni¿i - re-
demptoristéz klá¿terautoho vysokého
çervenéhokostela. Ti se mitakzalíbili, æe
kdyæjsemp‡i¿el domû, poæádaljsemma-
minku, aby mi obléklaplá¿tênkus kapu-
cí nazádecha pûjçila mi kousekprádelní
¿ñûrynap‡ivázání dopasu. Nanijsemsi
pakzavêsil korálkyz biæuterie avykra-
çoval si pozahradêjakoopravdovÿmnich
redemptorista.
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15. zá‡í - 13. ‡íjna
vernisáæ: 14. zá‡í v 15 hodin
Souçástí vernisáæeje koncert ky-
taristyVladislavaBláhyaflétnisty
Vítêzslava Drápala

Milo¿ Petera. Malí‡ aspisovatel.
Pat‡í ktêmvÿchodoçeskÿmumêlcûm,
o nichæ Ivo Ko‡án ve svÿch kritikách
psal, æe �vsobê nesoutenzvlá¿tní æivÿ
vztah ke krajinê domova, kterÿje pro
umêlce vÿchodních Çech p‡íznaçnÿ uæ
po staletí�. Základemjeho obrazû je
postupné odkrÿvání skrytého æivota
krajiny, vêcí, alei lidí. Krajinaçi �gura
ostatnê nechybí na æádnémz Petero-
vÿch obrazû. Aje¿têjedna vêc upoutá
náv¿têvníkavÿstavy. Asiceautorovahra
s kontrasty. Statická krajina a dêjovost
postav çi vêcí, plo¿ná malba a plastic-
ké momenty, tepléastudenétónybarev
vedle sebe.
Milo¿ Petera se narodil v Hradci

Králové, vystudoval Umêlecko-prûmys-
lovou ¿kolu v Brnê u prof. Karla Jílka
a v souçasné dobê æije a pracuje ve
Dvo‡e Králové nad Labem. Je çlenem
Unie vÿtvarnÿch umêlcû Çeské repub-
liky. Vystavoval na mnoha místechÇes-
kérepubliky, aletakéve Franfurktunad
Mohanem, Curychu, Var¿avê, Budape¿-
ti, Helsinkách, Hannoveru, Halmstadu

(¢védsko) ap. Jeho obrazyjsouzastou-
peny ve sbírkách nap‡. Umêlecko-prû-
myslového muzeav Praze, Galerie Kropf
v Curychu, Finského ministerstva kul-
tury a mnoha dal¿ích organizací.
Autor obrazû si na vernisáæ pozval

své dobrép‡átele, vynikajícíhokytaris-
tu Vladislava Bláhu aflétnistu Vítêz-
slava Drápala. Ataktentokrát srdeçnê

Pozvánka na vÿstavu
Hudba mezi obrazy- Milo¿ Petera: obrazy

zvunazahájení vÿstavynejenVás, kte‡í
máte rádi vÿtvarné umêní, ale i milov-
níkyváæné hudby.
VladislavBláhavystudoval konzer-

vato‡v Brnê, Vysokou¿koluF. Lisztave
Vÿmaru, absolvoval mistrovské kurzy
v ”ecku a Uruguay astudijní pobyt na
Royal NorthernCollegeof Musicv Man-
chesterua uJ. Duarte v Londÿnê. Stal
se vítêzemmezinárodních kytarovÿch
soutêæí v ”ecku, Nêmecku, Çeskére-
publicea Maâarsku,jenositelembron-
zové medaile v soutêæi Radio France
v Pa‡íæi. Sólovê vystupoval ve více neæ
t‡iceti zemích Evropy, Asie, Latinské
Ameriky, absolvoval nêkolikturnév USA,
obdræel dokonce Çestné obçanství Dal-
lasu. Letos koncertoval mimojinétaké
vnejvÿznamnêj¿ímevropskémkoncert-
nímsále v Royal Festival Hall v Lon-
dÿnê, ve13 mêstechUSAav Tokiu. Je
‡editelem Mezinárodního kytarového
festivaluv Brnê, p‡edsedouÇeskéspo-
leçnosti klasické kytary a profesorem
brnênské konzervato‡e.
Vítêzslav Drápal je absolventem

konzervato‡e aJanáçkovyakademie mú-
zickÿchumêní v Brnê. Dlouhodobêvystu-
povaljako sólista na koncertních pódiích
v mnohazemích Evropyi zámo‡í, v dobê
svéhozahraniçníhoangaæmápûsobiljako
profesor konzervato‡ev Beyrouthuasó-
lista Beyrouthské �lharmonie v Liba-
nonu. Vsouçasné dobê pûsobíjakope-
dagogna Konzervato‡i aJAMUv Brnê,
je çlenemporoty mezinárodníchsoutê-
æí CONCERTINOPRAGAa PRAÆSKÉ
JARO.
Pokud tedy máte chuƒ na krásnou

hudbu mezi pûsobivÿmi obrazy, p‡ijâte
do vÿstavních síních svitavského mu-
zeavsobotu14. zá‡í v 15hodin. Urçitê
setamsetkáme.

Blanka Çuhelová

Vÿstavuobrazû Vysoçinyznámÿchsvitavskÿchkrajiná‡ûJaroslava Pavli¿e, Bo-
humíra Brandejse, Miloslava Bulvy, Alfréda Brusenbaucha, Jana Nováka, Mi-
loslava ¢plíchala aJosefa Tlustého, kteroujsme zahájili vernisáæí napoçátku
prázdnin, nav¿tívilo bêhemletních mêsícûvelké mnoæstvílidízcelé Çeskérepu-
blikyi zezahraniçí. Ivyjije¿tê mûæetezhlédnout do nedêle 8. zá‡í.

Muzejníçtvrtky
Skonçiladobadovolenÿcha prázd-

nina myseopêt vracímek pravidel-
nÿmp‡edná¿kámabesedámo historii
na¿ehoregionu.
Aprotoæe se blíæí termín vydání

p‡ipravované knihy vênované histo-
rii Svitavska a Moravskot‡ebovska,
takéna¿ep‡edná¿kyinspirovanétou-
to publikací se blíæí na¿emu století.
P‡edná¿ka natémaVÿvoj Svitav-
skaa Moravskot‡ebovskavletech
1918-1970 se bude ve vÿstavních
síníchsvitavského muzeakonatve
çtvrtek26. zá‡ív 17hodin, p‡ed-
ná¿et a besedovats náv¿têvníkybude
historiksvitavského muzea Radoslav
Fikejz.

Obraz Milo¿e Petery

zá‡í 2 002s t r a na I V
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3. ùt 19:30 hod. Divadlo Trám
Bystrou¿ka, li¿ka
Hraje, zpívá, tançí a vínko popíjí Céçko
ze Svitav
Vstupné: 20,- Kç

13. Pá 19:30 hod. Divadlo Trám
Nejhodnêj¿í medvídci Hradec Králové
Chilliastra
Hraje vhodná do de¿tivého podveçera
plného mokvavéholistí. Svoubarevností
oh‡ívá srdce, odborníci ji proto zvlá¿tê
doporuçují æluçníká‡ûmavûbec lidem,
kte‡í hledají chuƒdoæivota. Vkombinaci
s vychlazenou Retsinouje p‡ímolahod-
ná. Hudba Myrthodubése v¿e p‡ekrÿvá
nêænê vlahÿmoparemlásky.
Vstupné: 35,- Kç

Po‡adySt‡ediska kulturních sluæebInformace ov¿echchystanÿchijiæuskuteçnênÿchpo‡adechSKS, vçetnêfotodokumentace, najdete na www.kultura-svitavy.cz

28. So 19:30 hod. Bílÿdûm
Benefiçní koncert pro
Kojeneckÿ ústav ve Svitavách
Vystoupí pêveckésborya hudební skupi-
nyzeSvitav. Vÿtêæekkoncertubudevêno-
ván Kojeneckémuústavuve Svitavách.
Vstupné: 50,- Kç

Svitavské letníslavnosti

Nabídka jazykovÿch kurzû ¿kolnírok 2002 - 2003
Kurzyse vyuçují v Ottendorferovê domê odzá‡í 2002, první
informativní schûzka bude5. zá‡í 2002v 16: 00hodin
v Ottendroferovê domê.

P‡ihlá¿ky p‡ijímá: SKS Svitavy
tel.: 0461 535 173, email: lucerna@kultura-svitavy.cz
Podrobnéinformace najdete na www.kultura-svitavy.cz

Anglickÿ a nêmeckÿ (30vyuçovacích dvouhodin, 1xtÿdnê, cena 1 400,- Kç)

1. zá‡í Nedêle nám. Míru
Pouƒ ke sv. Jiljí
9:30 hod. Kostel sv. Jiljí
M¿e svatá
Divadla (ufontány):
10:00hod. Divadlo KvelbÇeské Budêjo-

vice: Chodníkovej ¿pektákl
11:00hod. HudebnídivadloSvitavy: Faust
12:00hod. Studio dell'arte Çeské Budê-

jovice: Ozaslouæilémvrabci
13:00hod. Studio dell'arte Çeské Budê-

jovice: ¢ípková Rûæenka
14:00hod. Divadlo KvelbÇeské Budêjo-

vice: Chodníkovej ¿pektákl
15:00hod. HudebnídivadloSvitavy: Faust
16:00hod. Studio dell'arte Çeské Budê-

jovice: Ozaslouæilémvrabci
17:00hod. Divadlo KvelbÇeské Budêjo-

vice: Chodníkovej ¿pektákl

Muziky (u¿koly):
9:30hod. Grego Miko MoravskáT‡ebová
10:00hod. Vision Days Brnênec

11:00hod. Kowalski Svitavy
12:00hod. Mix Band Svitavy
13:00hod. Trstenickástezka
14:00hod. Big Band ZU¢ Svitavy
15:00hod. Santa Klaus Lubná
16:00hod. JJ Tooling Band Litomy¿l
17:00hod. Toçkolotoç Svitavy

Uradnice:
10:00hod. Kouzla, çáryaæonglování Ji‡í-

ho Krejçího
10:30hod. Cimbálová muzikaAle¿eSmut-

ného a Karel Hegner
11:30hod. ¢ermí‡sko divadelní spoleç-

nost Skandália Svitavy
12:30hod. Cimbálová muzikaAle¿eSmut-

ného a Karel Hegner
13:30hod. Kouzla, çáryaæonglování Ji‡í-

ho Krejçího
14:30hod. ¢ermí‡sko divadelní spoleç-

nost Skandália Svitavy
15:30hod. Cimbálová muzikaAle¿eSmut-

ného a Karel Hegner
16:30hod. Kouzla, çáryaæonglování Ji‡í-

ho Krejçího

Kostel sv. Jiljí 19:30 hod.
Slavnostní koncert
PS Dalibor Svitavy
sbormistr: Miroslava Ducháçková

Dana Ludvíçková, j. h.

7. zá‡í Sobota9:00hod. Stadion Míru
6. fotbalovÿturnaj p‡ípravek
o putovní pohár starosty mêsta Svitavy

s t r a na Vz á‡í 2 002

Bílkovo kratochvílné divadlo Starépo-
hádkyçeské 21. çervence v ParkuJana
Palacha, konanéhov rámci SLS2002.

Vÿstavy
(otev‡eno p‡i akcích SKS)

Divadlo Trám
Jind‡ich Pevnÿ- Gra�ka

Bílÿ dûm
Karel Mácal - Kresby

1. Ne 19:30 hod. Kostel sv. Jiljí
Svitavskéletní slavnosti
Kruhp‡átel hudby
Slavnostní koncert PS Dalibor
Svitavy
sbormistr: Miroslava Ducháçková

Dana Ludvíçková, j. h.
Vstupné: dobrovolné

Nejhodnêj¿í medvídci Hradec Králové
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19. ‡íjna 2002
DivadloJáry Cimrmana Praha
Cimrman- Smoljak- Svêrák:
Afrika
Vpo‡adí objevû çtrnáctá Cimrmanova

hranás zavede do nitrakontinentutémê‡
nedotçeného civilizací. Çe¿tí cestovatelé
se tu setkají s podivnÿmkmenemlido-
jedû a málemskonçí najejichjídelním
lístku. P‡íslu¿níci tohotokmenejsouzvlá¿t-
ní ve dvousmêrech: svÿmvzhledemasvou
neobyçejnou uçenlivostí. Tyto vlastnosti
umoænily Cimrmanovi vy‡e¿it jazykové
ainscenaçní problémy s elegancí, jakou
mu ostatní svêtoví dramatikové mohou
jenzávidêt. Kdybytakovétémazpracoval
dej metomu G. B. Shaw, strávili bydiváci
v hledi¿ti 5 aæ 7 hodin. Cimrmantuvysta-
çil (nepoçítáme-li úvodní vêdeckÿsemi-
ná‡) s pouhou hodinou. Poprvé v historii
DivadlaJáry Cimrmana vystupuje naje-
vi¿ti i æivé zví‡e.

11. listopadu2002
Klicperovo divadlo Hradec Králové:
RobinsonJeffers:
Pastÿ‡ka putující kdubnu
Duben- mêsícjedenz nejkrásnêj¿ích

- kdyv¿e, cospalo, probouzí se kæivotu,
mêsíc, kdy nás vítáje¿tê nezaprá¿ená çis-
totap‡írody, mêsíc, kdynejvícelidí podlou-
hézimêvê‡ívnadêjilep¿íhoæivota... Ap‡ece
pro nêkoho tento mêsíc nemusí znamenat
jen volání kæivotu. Mûæe bÿt nêkdo, kdo
tu¿ísvoukoneçnost nazemi, kterou miluje.
Pastÿ‡kaputující k dubnu-tojeonadívka,
osamêlá nacestê se svÿmstádeçkemovcí
kdesi v horách, dívka, která æije naplno
svoucestouasetkáními s lidmi usazenÿmi
vtepleajistotêsvÿchdomovû. Závidímeté
dívcejejí odhodlání dojít docíle neboji li-
tujeme çi povaæujmeza bláznivou?
Reæie: Marián Pecko
Hudba: Róbert Mankoveckÿ
Hrají: Petra Vÿtvarová, Ji‡í Klepl, Du¿an
H‡ebíçek, Josef Vrána, DavidSteigerwald,
HynekPech, Marie Kleplová, Kate‡ina Ho-
lánová, Zora Valcha‡ová - Poulová, Josef
Hervert, Milan Hajn

4. prosince 2002
Agentura Václava Hanzlíçka Praha
Ernest Thompson:
Zlatéjezero
V¿ude nasvêtêjsou nêjaká �Zlatájezera�
av¿udeæijí lidé.
Citlivÿ portrét generaçních vztahûje

neokázalÿmholdemlidskésoudrænosti alás-
cenacelÿæivot. Vypovídáojemnÿch, ças-
to nepost‡ehnutelnÿch nitkách p‡átelství,
o pot‡ebê op‡ít se o druhého çlovêka.
Hlavní hrdina, starÿmuæ, kterÿuæskoro

naæivotrezignoval, nás náhlezaskoçísvÿm
p‡íkladem. Vædyckyjeças vystoupit zletar-
gieaza‡ivot, i tennejobyçejnêj¿í, seznovu
zaçít prát. Slávuinscenaci p‡ineslofilmové
zpracování ajehoherci: HenryFonda, Kat-
herine Hepburnová aJane Fondová (Oscary
zahlavníroleascéná‡). Vpa‡íæskémTheat-
re Montparnassevroce1986vytvo‡il hlavní
roli Jean Marais.
�Ernest Thompson nalezl ve svÿcht‡i-

ceti tolik pochopení pro staré lidi ajejich
nesentimentální charakteristiku, æe je to
hodno pozornosti. Je to hra právemvyhle-
dávanávelkÿmi herci.� (Marie Boková)
Reæie: Pavel Há¿a
Hudba: Petr Mandel
Hrají: Radoslav Brzobohatÿ, Kvêta Fia-
lová, Jan Novotnÿ nebo Ludêk Çtvrtlík,
Marcela Peñázová nebo Dana Batulková,
David Vejraæka nebo Patrik Jílek, Marián
Loubal

Divadelníabonentnícyklus- podzim2002

leden2003
Viola Praha
D. L. Coburn:
The Gin Game ( Karetní hra)
Slavná americkátragikomedie pro dva

herce a publikum, které umí vnímat smích
i slzy �mezi ‡ádky�.
�Ginje karetní hrapodobnáu nás zná-

mé kanastê. Na¿e çinoherní hrapojednává
o dvouzestárlÿchlidech, kte‡ísedostali do
domova dûchodcû aspoleçnê zaçali hrát
Gin. Hra se pro nê vyvíjí velice zajímavê,
jedenz partnerûstále vyhráváa druhÿne-
ustále prohrává. Ve h‡esesouçastnêobna-
æují urçité p‡íhodyzjejichæivotû. Dostávají
se do konfliktûi k porozumêní, ale v¿ech-
no konçí bohuæel smutnê. Daleko hû‡, neæ
by se dalo utêchto lidí oçekávat. Ato
ostatní bych si radêji nechal jako p‡ekva-
pení pro diváky.� JosefSomr.
Reæie: Lída Engelová.
Hrají: Blanka Bohdanová aJosef Somr
(çlenové çinohry Národního divadlav Pra-
ze)

Zmênaprogramuvyhrazena.
V¿echnap‡edstavenísekonajív Bílém
domêvædyv19:30hodin. Vstupnéna
jednotlivé p‡edstavení çiní 100,- Kç.
Abonentní vstupenkanacelousezó-
nu 350,- Kç.
P‡edprodej od23. 9. 2002vInfor-
maçnímcentruSvitavy.

Zlatéjezeros Kvêtou Fialovou a RadoslavemBrzobohatÿmv hlavníchrolích

The Gin Games Blankou Bohdanovou aJosefemSomrem



Nadace Josefa Plívy
Nám. Míru80, Svitavy, tel. 0461/530237
Otev‡eno Po- Pá9- 12 14- 17 hodin

e-mail: nadace@svitavy.cz http://njp.unas.cz

s vi t avs kÿ k ul t ur ní k al e n dá‡

13. a 14. Pá, So
Prázdninové rozlouçení
na Svojanovê
Nostalgické p‡espání pod¿irákemnebo ve
stanuzazvukukytary.

10. ùt 16:00 hod. NadaceJ. Plívy
ùvodní setkání p‡átel
pêstitelûkaktusû,
sukulentûapokojovÿchrostlin
26. Çt 16:00 hod. NadaceJ. Plívy
Setkání sbêratelûpohlednic
a mincí - úvodní schûzka

Vednech3. - 6. çervence2002sekona-
lonaplzeñskémvÿstavi¿ti fináletrampské,
countryafolkovéhudby- PORTA2002. Po
dlouhédobêpostoupilaz krajskéhokolasvi-
tavskáskupina Dovêtru, které p‡esvêdçila
porotuv krajskémkole vÿbornÿmvÿkonem.
Alefináleje samoz‡ejmê nároçnêj¿í avÿbêr
kapel je uæ¿í. Vkonkurenci 30 kapel p‡ed-
vedli 15-ti minutové soutêæní vystoupení

bez jediné chyby, za coæ získali pochvalu
od mnoha porotcû. Letos v porotê zasedli
vÿznamnéosobnosti countryafolkovéhudby
jako Stanislav Wabi Danêk, Vêra Martinová
a mnoho dal¿ích. Druhÿ denpo soutêæním
vystoupení následoval 30-ti minutovÿrecitál,
kde p‡edvedla kapela celou svoji dosavadní
tvorbu. Hojná úçast náv¿têvníkû dodávala
koncertubájeçnouatmosféru. Vzávêruce-
lého festivalu p‡i¿lo vyhlá¿ení vystoupení
ajá p‡eji kapele mnoho dal¿ích úspêchû.

Libor Lnêniçka

Porta 2002

1. Ne14:00-17:00hod. NadaceJ. Plívy
Denotev‡enÿch dve‡í
... vÿznamnáakce
Prohlídka novê vybudované zahrady vja-
ponskémstylu. Vstupné dobrovolné.

26. Çt 19:00 hod.
Povÿ¿ení sv. K‡íæe v Litomy¿li

Koncert Vlasty Marka ( Praha)
-tibetské mísy, gongy, çinely, bubnya dal¿í
nástroje Vÿchodui Západu.
Po‡ádají NadaceJosefa Plívya Litomy¿lská
kapitula.

Kaædéúterÿ19:00hod. NadaceJ. Plívy
B‡i¿nítance (p‡edvádêní acviçení pro
æeny kaædého vêku).

kaædéúterÿ19:00hod. NadaceJ. Plívy
Veçerytradiçníhozdravotního
cviçení ÇCHI-KUNG
- pro absolventy kurzu a pokroçilé

z á‡í 2 0 02 s t r a na VII

Bystrou¿ka, li¿ka v Trámu
úterÿ 3. zá‡í v19:30 hodin
Hraje, zpívá, tançí, vínko popíjí Céçko
ze Svitav

Bystrou¿ka, li¿kaje hrastará pêt let.
Hráli jsmeji uæ tolikrát ostatnêjsmejí
otvírali vroce 1997 Trám.
Dovezli jsmeji do Nêmecka, Francie

i do Afriky. Kolikrátjsme si ‡íkali, æe uæ
to je naposledy... Vkvêtnu nás pozvali
do Polné. Hráli jsme pro ¿kolní dêti. Na
druhép‡edstavení p‡i¿li osmáci a deváƒá-
ci. Çekalijsmeto nejhor¿í. Neboƒzkuste

vystoupit p‡edskupinulidí, nacházející
se ve vêku, kterému ‡íkáme puberta...
V¿ak stalo se nêco neoçekávaného. Sál
ztichl na poçátku a vydechl na konci.
Potlesk dlouhÿ, moænáse námhrálo úplnê
nejlépe...zatyroky.
Atakças odçasuhrajemep‡íbêhRu-

dolfa Têsnohlídkaozví‡atechalidechpro
radost a dnes taky proto, æe Bystrou¿ku
p‡ivezeme 5. zá‡í do holandského Wees-
pu, partnerského mêsta Svitav.
Budete-li mít ças a chuƒrádi vás po-

zveme na¿kvarky asklenkuçerveného.
Petr Mohr

Pozvánka do divadla Trám

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

Asociace Brontosaura
tel. ç. 0604/31 2692
http://sybronto.unas.cz
e-mail: sybront @email.cz



1. - 2. Ne, Po 19:30 hod.
3000 mil naútêku USA2001
Zparƒáka se vyklubal zrádce, z balíku penêz
hranakoçkua my¿. Kevin Costnerstíhá Kur-
ta Russela nap‡íç USA. Akçní thriller.
Reæie: Demian Lichtenstein
Vstupné: 50,- Kç titulky 124 min.

3. ùt 19:30 hod.
Rokâábla ÇR2002
Kdyæ vydræíte mlçet, usly¿íte melodielidí ko-
lemsebe. Franti¿ek Çernÿa Çechomor, Jarek
Nohavicaa Karel Plíhal vefilmuPetraZelen-
ky ajeho p‡átel. Filmzískal na MFF 2002
v Karlovÿch Varech hlavní cenu!
Vstupné: 52,- Kç 88 min.

4. - 5. St, Çt 19:30 hod.
Sedmÿh‡ích USA, Francie 2000
Erotickÿ thriller s Antoniem Banderasem
a AngelinouJolie. P‡íbêh bohatého kubán-
ského obchodníka, kterÿ si objedná nevêstu
z Ameriky. Kamaæ mûæe çlovêkazavést vá-
¿eñaláska...
Scéná‡ areæie: Michael Cristofer
Vstupné: 55,- Kç titulky 117 min.

6. - 7. Pá, So 19:30 hod.
KódNavajo USA2002
Navajové znají kód. Ten nesmí bÿt zaæádnou
cenu prozrazen. Indiáni v bitvê ojaponskÿ
ostrov Saipanvroce 1944. Váleçné drama.
Vhlavní roli: Nicolas Cage
Reæie: John Woo
Vstupné: 55,- Kç titulky 134 min.

8. Ne 19:30 hod.
Katea Leopold USA2001
Kdyby se narodili ve stejnémstoletí, byl by
z nich dokonalÿ pár. Romantická komedie ve
fantaskní h‡es çasem. Meg Ryanová- Kateje
z roku 2001 a Hugh Jackman - vévoda Leo-
poldz roku 1876.
Reæie: James Mangold
Vstupné: 50, Kç titulky 119 min.

9. - 10. Po, ùt 19:30 hod.
Çeskáspojka USA2002
Anthony Hopkins a Chris Rock zachrañují
svêt p‡ímo v Praze. Akçní komedie Napínavÿ
boj s teroristyv ulicích Prahy.
Reæie: Joel Schumacher
Vstupné: 55,- Kç titulky 116 min.

11. St Filmovÿklub 19:30 hod.
Storytelling USA2001
Ano, vá¿ æivotjevelkÿp‡íbêh. Alejinÿ, neæ si
myslíte. Provokativní komedie, skládající se
ze dvou povídek nezávislého reæiséra Todda
Solondze.
Vstupné: proçlenyFK30,- Kç, ostatní 40,- Kç
od15let titulky 87 min.

12. - 13. Çt, Pá 19:30 hod.
Bûhje velkÿ- já ne

Francie, ¢vÿcarsko 2001
Jmenuji se Michelle. Je mi dvacet ahledámtoho
pravého! Milostná komedie o mladÿchlidech,
kte‡í chtêjí proæít æivotjinak, neæjejichrodiçe...
Reæie: Pascalle Baillyová
Vstupné: 50,- Kç titulky 102 min.

13. - 15. Pá, So, Ne 17:00 hod.
Ptaçísvêt Francie, SRN,

¢panêlsko, Itálie, ¢vÿcarsko 2001
Zachycení fascinujícího p‡íbêhu migrace více
neæ çty‡iceti druhû ptákû, z nichæ kaædÿ má
svûj osud. Dokument.
Reæie: Jacques Perrin
Vstupné: 50,- Kç titulky 91 min.

14. - 15. So, Ne 19:30 hod.
Nevêstap‡esinternet GB, USA2001
Nicole Kidmanovájako velmi nebezpeçná
známost. Çerná kriminální komedie. Nená-
padnÿ anglickÿ bankovní ú‡edník si objedná
p‡es internet nevêstuz Ruska...
Reæie: Jez Butterworth
Vstupné: 50,- Kç titulky 93 min.

16. - 18. Po, ùt, St 19:30 hod.
Americkástopa Francie 2000
VPa‡íæi ‡ádí masovÿ vrah! Stopa vede do
USA. Zde ‡ádí masovÿ vrah oznaçovanÿjako
Six-Pack =slangovÿvÿraz pro porno obêti.
Vstupné 55,- Kç titulky 107 min.

19. - 21. Çt, Pá, So 19:30 hod.
Svêt podle Prota USA, SRN2001
Svêtjinÿmaoçima. Psychologickÿsci-fi. P‡í-
bêh prûmêrného muæe, kterÿ o sobê tvrdí, æe
p‡i¿el z vesmíru aocitne se na psychiatrické
klinice. Najevo vyjdou dêsivé souvislosti...
Vhlavní roli Kevin Spacey
Vstupné: 50,- Kç titulky 121 min.

22. - 23. Ne, Po 19:30 hod.
Têæcezamilován USA, SRN2001
Nejvêt¿í love story, ojaké jste kdy sly¿eli...
Potká-li muæ dívkusvého srdce, nemêl by na
vnêj¿í dojem. Pravákrásavêt¿inounení vidêt...
Scéná‡ areæie: Peter a Bobby Farrellyové
Vstupné: 50,- Kç titulky 114 min.

24. ùt 19:30 hod.
Spider-Man USA2002
Kdojsem?JsemSpider-Man! Dobrodruænÿfilm
podle slavného komiksu.
Reæie: SamRaimi
Vstupné: 55,- Kç titulky

25. St Filmovÿklub 19:30 hod.
Esther Kahn Francie, GB 2000
Historickÿ psychologickÿ p‡íbêh chudé æidov-
ské dívky na sklonku devatenáctého století
v Londÿnê. Dívka æije zcela uzav‡enÿmæivo-
tem. Jediné, coji p‡ivede kæivotuje divadlo.
Filmroku2000ve Francii.
Reæie: Arnauld Desplechin
Vstupné: proçlenyFK30,- Kç, ostatní: 40,- Kç
titulky 163 min.

26. - 29. Çt, Pá, So, Ne 19:30 hod.
Resident Evil

USA, GB, Nêmecko 2002
Speciální komando se snaæí z podzemí vymí-
tit zombies. Horor.
Vhlavní roli: MillaJovovichová
Scéná‡ areæie: Paul W. S. Anderson
Vstupné: 50,- Kç od15let 104 min.

27. - 29. Pá, So 17:00 hod.
Ne 15:00 a 17:00 hod.

My¿ákStuart Little2 USA2002
Tatáæ rodina, ale noví çlenové a nová dobro-
druæství. Stuart zachrañuje svou ptaçí kama-
rádku Margalo. Filmpro celourodinu.
Vstupné: 55,- Kç dabováno 78 min.

30. zá‡í- 1. ‡íjnaPo, ùt 19:30 hod.
Vloænici USA2001
Komorní rodinné dramarozvíjí nev¿ednímzpû-
sobemzávaænétémarodiçovskéláskyi odplaty
zazloçin. 5 nominací na Oscara, 3 nominace
na Zlatÿglóbus.
Reæie: Todd Field
Vstupné: 50,- Kç titulky 131 min.

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 0602/969 647

3. ùt 20:00 hod.
Rokâábla ÇR2002
Reæie: Petr Zelenka
Vstupné: 52,- Kç 88 min.

4. - 5. St, Çt 20:00 hod.
Sedmÿh‡ích USA, Francie 2000
Scéná‡ areæie: Michael Cristofer
Vstupné: 55,- Kç titulky 117 min.

6. - 7. Pá, So 20:00 hod.
KódNavajo USA2002
Reæie: John Woo
Vstupné: 55,- Kç titulky 134 min.

10. - 20. ùt - Pá
Kinokavárnazav‡ena
21. So 20:00 hod.
Svêt podle Prota USA, SRN2001
Vhlavní roli Kevin Spacey
Vstupné: 50,- Kç titulky 121 min.

24. - 25. ùt, St 20:00 hod.
Spider-Man USA2002
Reæie: SamRaimi
Vstupné: 55,- Kç titulky

26. - 28. Çt, Pá, So 20:00 hod.
Resident Evil

USA, GB, Nêmecko 2002
Scéná‡ areæie: Paul W. S. Anderson
Vstupné: 50,- Kç od15let 104 min.

28. So 15:00 a 17:00 hod.
My¿ákStuart Little2 USA2002
Vstupné: 55,- Kç dabováno 78 min.

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