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Dobrÿ den

Je-li podzi malistí opadává a pr¿í voda
i mlhaje-li zi maa brzot ma... je dobrésejít

set‡eba... v divadle. Napadlo násto uæ p‡ed
rokema myslí m... docela se to osvêdçilo.
V‡íjnu 2001 js me pozvali do Svitavloutká‡e z holandského mêsta W
eesp - tedy
místa, které uleckterÿ Svitavák nav¿tívil.
Alexander a Marika Bauwensovi u nás pobyli a zahráli pêknou pohádkuo my¿kách.

Sp‡átelili js me se - na¿e dêti taky. Céçko
letos napoçátkuzá‡í W
eespnav¿tívilo a zde
sehrálo své dvê inscenace: Bystrou¿ku,
li¿ku - tu Holanâani znali a Slona - toho

js me p‡idali... neboƒ se p‡íbêh Slona odehráváçásteçnê v Holandskua ve h‡e vystupuje æivá loutka Holanâana a Ptáci jsou
téæ místní... P‡esto, æe obraz Holandska

není vymalován úplnê narûæovo a ani holandskÿsbêratel není dokonalÿcharakterní hrdina... p‡esto se na¿i hostitelétvá‡ili
vel mi potê¿enê a zahrnuli nás mnoæství m

darû ajídlemvskutku nevídanÿm. Tojenomna okraj... s podêkování mv¿emp‡átelûmz W
eespu uprost‡ed!
Vraƒme se k sychravÿmveçerûm. Pod-

zi mní setkání s ... divadlem(v Trámu) je
tak trochu ohlédnutí za sezónou a p‡ipomenutí her, které se v Trámu narodily...
A Podzi mní setkání s... je taky pozvání

pro hosty a p‡átelez blízkai daleka. P‡ed
rokem Holanâani aletos... Slováci!
Mêsto Svitavy ztvrdilo p‡átelství s okre-

sem Banská ¢tiavnica (prost‡ednictví m
jejich okresného úradu). Toje skvêlÿçin!
Neboƒ:
Banská ¢tiavnicaje krásné starobylé

divadelnÿmsúboromSTROMÅÇIKzo Základnej umeleckej¿kolyv Banskej ¢tiavnici.
Ako ste maæiadali, pí¿e m Vámpodrob-

néinf
ormácie o deƒoch apredstaveniach.
Celÿ DDS STROMÅÇIK má skoro 50
detí, ale na Vá¿f
estival bys mepri¿li s najstar¿outriedou, t. j. s deƒmi vo veku 13-15
rokov. Ide o zohratúpartiu, pozostávajúcu
zosiedmich dievçat atrochchlapcov, ktorí
úspe¿ne absolvovali uæ viacero divadelnÿchf
estivalov na Slovensku a minulÿrok

v dece mbri ajv pol'skom meste Przysucha.
Vrepertoári súboruje viacero predestival dostavení, aleja bysomna Vá¿f
poruçila dve, æánrovo aj¿tÿlovo podobné

- paródiunagrécke báje Penelopinetrampotys Poseidonoma Odyseomaçiernobielu
ne mú grotesku ¢ípenka Ruæová. Obidve
predstavenia sú hrané s humoroma nad-

sázkou avyuæívajúprvkypantomímya nemej
grotesky bez akéhokol'vek slova, len s vyuæití mjednoduchÿchpísanÿchtabuliek,
komentujúcich dej.
... te¿íme sa aj s deƒmi vel'mi na stretnutie u Vás.
Spozdravo m Soña Luæinová, vedúca
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Svitavy p‡ednesetajemné krásné záhadné

ironické a neví m
jakéje¿tê ver¿e Christiana Morgensterna - ¢ibeniçní písnê.
Matêj ¢efrna zaloæil divadelní orchestr

Trstenická stezka. Kapela hrála t‡eba na
na¿í pouti. Akté muzice pat‡í divadlo- celÿ
projekt sej menuje Vysoçina a v sobotu 19.
bude mít v Trámu premiéru. Rozlouçí me

se Slonemsvitavského Céçka. Vyhrál Loutká‡skou Chrudi m 2002, vidêli ho diváci
naJiráskovê Hronovêletos v srpnu a taky
tijiæ z miñovaní Holanâani. Vtéto h‡e není
ani slovenskáizba ani postava Slováka...
p‡esto zahraje me pro na¿e nové p‡átele
z Banskej ¢tiavnice a námv¿em pro radost.
Atak se mêj me dob‡e. Na podzi mse
dájít i ... t‡eba... do divadla
Petr Mohr

P
. S. Zkuste s va¿i mi dêt mi doma mluvit slovensky. Uvidíte a hlavnê usly¿íte, æe
vámnerozumí. Není to ¿koda?

Jakjeta sloven¿tina krásná‡eç. Uæ se
na ni tê¿í m. Anatajejich p‡edstavení taky.
Sejdeme se v Trámu 18. a 19. ‡íjna. Za-

P
. P
. S. Malÿslovensko çeskÿslovníçek
k p‡edchozí m‡ádkûm: Stromáçik - stromeçek, izba - pokoj, decembr - prosinec,
list - dopis, patria- parta, pozostávaƒ- skládat se, akÿkolvek-jakÿkoliv, taktieæ- taky,
téæ, Grécko - ”ecko, niekolko - nêkolik,
zatial - zatí m, stretnutie - setkání

Pátek 18. bude tak trochu i veçírek
gymplu. Docela malé divadlo Gymnázia

P
. P
. P
. S. Myslí m, æe dêti na¿í ¿koly na
námêstí uæ brzy pojedou na Slovensko.
A deti jednej ¿tiavnickej ¿koly k nám do
Svitav.
Opravdu? Naozaj!

DDS STROMÅÇIK

hrajeme sobê a vámv¿ema va¿i mdêtem
pro radost hry na¿í Dramatické ¿koliçky:
Strom, Andêl aneb Kniharekordû a Papírové drama.

mêsto uliçek nahorudolû, z kuchynê se
mohlo chodit sfárat do dolu - tedy bane, na
st‡e¿e va¿eho domu soused pase kozu a nad
námêstí m se narodila Magda Va¿áryová

(po‡ád vidí mjejí zlaté vlasy vlající p‡ijízdê
na dámskémkole... v Post‡iæinách). Banská
¢tiavnica má krásné okolí - v noci obcházel
medvêd a bylosly¿te vlky- ‡íkají místní ve
¿kole v prírode ujezera uprost‡ed hvozdû,
kdejs me spali... na¿têstí aæ poránu.

Váæenÿpán M
ohr,

Reaguje m na Vá¿ milÿlist a pozvanie
na Podzi mní setkání s divadle m, ktorého bys me sa mali zúçastniƒ s Detskÿm

K A L E N

Soubor Bed‡ichové: Papírové drama
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Od nepamêti k souçasnosti-XIII
Poloæilijstesi nêkdyotázku, které obce
v okolí Svitavjsou vlastnê nejstar¿í? Pokud
jste vylu¿tili mnohdy neçitelná data na
mapê v minulé Lucernê, nebudou pro vás
tyto informace æádnou novinkou. Alejen
tak pro up‡esnêní. ”ekli js me si, æe nejstar¿í osadou byly pochopitelnê Svitavy
samotné. ùzemí bylo kolonizováno v mezidobí ohraniçenéroky1150aæ 1256. Nejprve
slovanskÿmi, pozdêji nêmeckÿmi osadníky.
Ale kolonizace se nezastavila u Svitav, ale
pokraçovala vjejich okolí pomêrnê rychlÿmtempem.
Spoleçnê se Svitavami, jako nedílné
zemêdêlské zázemí, byla zaloæena osada
Çty‡icet Lánû. První poj menování v píse mnÿch pramenechje nêmecké a váæe
se k roku 1372. P‡ipomíná místo zaloæení obce - zu den Huben, çeské poj menování s çíslovkouje doloæeno aæ k roku 1517.
Osada vznikla na pozemku o vÿmê‡e 40
lánû. O poçátcíchobcetoho p‡íli¿ neví me,
ale v roce 1360, po s mrti Je¿ka z Vysoké,
p‡ipadloléno olomouckému biskupu, kterÿje udêlil Jind‡ichovi z Alberndorfu. Ten
léno prodal v roce 1372 Pe¿íkovi z Lánû.
Do svitavskéjurisdikce osada plnê p‡e¿la
aæ s rokem1767.
Nejstar¿í samostatnou obcí je v¿ak
ves Karle (nêm. Karlsbrunn), i kdyæ povêst o zaloæení poukazuje do çasû císa‡e
Karla IV
. Místoje p‡ipo mínáno v listinê
krále P‡e mysla Otakara II. z roku 1259,
urçené premonstrátskému klá¿teru v Litomy¿li. Osídlení samoje v¿ak mnohe m
star¿í a souvisí s Trstenickou stezkou.
První listinná z mínka o vlastní osadê je
datovánarokem1336, kdyje uvádênsvobodnÿsedlák Konrádz Karlprunu. Gotickÿ kostel sv. Bartolomêje je p‡ipomínán
k roku 1340.

Ves Kamenná Horka (nêm. Hermansdorf- ves Hermanova, çeskÿ ekvivalent
je doloæen k roku 1437 aje odvozen od
kamenitého povrchu)je p‡ipomínána k roku 1266, kdy olomouckÿ biskup Bruno
p‡ikázal lokátoru Old‡ichovi zaloæit osadu a udêlil mu mnohá privilegia. Osada
byla vysazena v roce 1270 a k roku 1320
je poçítána do svitavského lenního obvodu. Je vel mi pravdêpodobné, æe p‡ed
rokem1266zde existovalaslovanskáosada s názve m He‡manov, coæ by vysvêtlovalo i nê meckÿ p‡eklad názvu obce.
Vroce 1361 se Kamenná Horka dostala
pod správu moravského markrabête Jana
a roku 1389 byla souçástí mírovského
panství. Kostel sv. Má‡í Magdalenys farouje p‡ipomínán v roce 1411, ale první
historickáz mínka o fa‡eje datovánarokem1559 ve spojení s rychtá‡skÿmrodem Kamenohorskÿch z Kamenné Hory.
Odroku 1513 se ves stalasouçástí svitavského panství.
Existovaly v¿ak osady v okolí Svitav,
které nebyly zakládány olomouckÿmbiskupem, ale litomy¿lskÿmi premonstráty.
Mezi nê bezesporu pat‡í Opatov. První
z mínka o obci (pokud se ov¿em nejedná
o lidovou povêst) spadá do ú‡adu os mého pre monstrátského opata Hermanna
(1245 -1260), kdy do¿lo k zaloæení Opatova a p‡ináleæející obce Dêt‡ichova. Spolehlivê mûæeme za datumexistence obce
pokládat rok 1347 podlatinskÿmpoj menování m Abbatis Villa, kdy do¿lo k parcelaci pûdy mezi olomouckÿm biskupství ma novê vzniklÿmaugustiniánskÿm
klá¿terem v Litomy¿li. Od roku 1350 je
pak p‡ipomínán kostel sv. Antonína poustevníka stojícího snad na ro mánskÿch
základech a fara p‡ipadající poliçskému

Hradec nad Svitavou s kostele msv. Kate‡iny
.
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dêkanátu. Vobdobí vlády VáclavaIV
. byl
Opatov(nêm. Abtsdorf) povÿ¿en dokonce
na mêsteçko.
Rokem horeçného zakládání obcí byl
rok 1270, kdy vznikají v blízkosti Svitav
hned t‡i obce Hradec nad Svitavou,
Horní Hynçina a Pohledy.
Nê meckéj méno Hradce Greif
endorf
jako osady Greifovy se odraziloi v p‡ejaté ná‡eçní podobê do çe¿tiny Grándorf- takovéj méno se uæívalo aæ do roku
1949. Archeologické nálezy sice ukazují
osídlení místa v dobê neolitu, ale první
písemná z mínka o vsi s kostelemsv. Kate‡inyjakoléna olomouckÿch biskupû se
váæe k roku 1270. Stál-li na území obce
hrádek urçenÿk ochranê Trstenickéstezky ne mûæe me spolehlivê doloæit, i kdyæ
poj menování çásti vsi Gratzl tomu nasvêdçuje.
Osada Horní Hynçina s pûvodnê gotickÿmkostelemsv. Mikulá¿e byla církevnê svázána s hradeckou farností a historicky spojena s dêjinami obce Pohledy.
Nêmeckÿ název Ober Heinzendorf vznikl
od zdrobnêliny Heinzel, coæ je domácí
zkratka osobníhoj ména Heinrich. Çeskÿ
ekvivalent pak ukazuje na odvození od
j ména Hynek. P‡ívlastek Ober/Horní je
uvádên aæ v roce 1751. Zaloæení mvsi byl
povê‡en lokátor Jind‡ich z Bohlen ( Pohledû), kdy mu biskup Bruno daroval
les mezi Grándorfem, Kamennou Horkou
a statky Bore¿e z Rÿznburka a cestou do
Jevíçka. Od roku 1320je Hynçina poçítána mezi svitavskáléna.
Radi mê‡ - respektivejejí çeská çást,
která byla osídlena jiæ v neolitu, zaçala
psát svoji oficiální historii v roce 1291,
kdy úze mí obce pat‡ilo svojanovské mu
panství Závi¿e z Falken¿tej na. Po jeho
popravê p‡ipadlo çeské mu králi a poté
rodu Boskovicû. Odroku 1586 byla vlastnictví m mêsta Poliçky. Moravská çást Radi mê‡eje nepo mêrnê mlad¿í z poçátku
XVI. století.
Vlistinê z roku 1295 se hovo‡í o osadê Brezouia - B‡ezová v názvu b‡ezovského újezdu mezi Svitavami a Letovice mi, ojehoæ úze mí se vedl spor mezi
králem a olomouckÿm biskupem. B‡ezová, jako trhové místo vzniklé biskupskou
kolonizací, se touto listinou stává majetkembiskupa Dêt‡icha. PoçátkemXIV
. století se mêsteçko stalo souçástí svitavského lenního obvodu a sídlil zde dêdiçnÿ
biskupskÿfojt. Církevní stavbouje kostel
sv. Bartolomêje ze XIV
. století. Nêmeckÿ
název Brüsau vznikl p‡episem çeského
j ména a objevuje se v listinnÿch pramenechz roku 1513, kdysejiæ hovo‡í o mêstu B‡ezové.
O obcích, jejichæ zaloæení se klade do
prvních desetiletí XIV
. století, si budeme
vyprávêt p‡í¿tê.
Radoslav Fikejz
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Staleté fotograe

sto let. Dnes by si tu stoupnout ani nemohl, neboƒ po p‡echodu pro chodce je
nutné co nejrychleji opustit vozovku. Ataké æenské se dnes nechtêly vyfotit a zajímalyse více o zeliná‡skÿstánek na malém
træi¿ti, místo têch starÿch domû v Jiráskovê ulici. Av¿ak nêco naté staréfotograi
schází - a toje zadní trakt ¿koly na námêstí. Tentenkrátje¿tê v této podobê nestál
a byl postaven aæ na poçátku XX. století.
A na¿e obytná hradební ba¿ta? Ta byla
v roce 1973jako památkovÿ objekt zrestaurována do nynêj¿í podoby se st‡echou
pokrytou klasickÿm¿indelem. V historii
v¿ak slouæila k rûznÿmúçelûm, bydlel tu
prÿi malí‡, kterÿ s nadávání mvyhazoval
své nezda‡ilé obrazy zjejího okna ven,
pozdêji tu byl sklad uçebnic pro ¿kolu,
¿kolní klubovna, depozitá‡ muzea, pracovi¿tê státní ochrany p‡írody, paki kvêtiná‡ství a dnesje v ní umístên obchûdek
s odêvy a textilema vedlej¿í budova slouæí jako azylovÿ dûm Çeského çerveného
k‡íæe.
M
ilo¿ Vanêk

Muzejní
çtvrtek
Odjarních mêsícû leto¿ního roku

js me vámp‡i pravidelnÿch çtvrteçních
muzejních besedách p‡edstavovali jed-

notlivé autory knihy Vlastivêda mo-

ravská - Moravskot‡ebovsko a Svitavsko, kterou p‡ipravovala do vydání
Muzejní avlastivêdnáspoleçnost v Brnê.

Knihy, kterájesouçástí obrovskéhoency-

klopedického díla, jaké nemá ve svêtê

obdoby. Cílemtéto encyklopedie bylo

aje seznamovat ve‡ejnost s kulturní m
a historickÿmvÿvojemlidí naúzemí Mo-

ravy. První svazkyvy¿ly uæ v roce 1897
a vleto¿ní mroce, tedy po více neæ sto

letechse poda‡ilo dokonçit zpracování

celého území historické Moravy. Snad
díky problematickému územnêsprávnímu uspo‡ádání na¿eho okresuse stalo,

æe poslední msvazke m, kterÿ uzavírá
P‡i prohlídce plakátu ke svitavskÿm
letní mslavnoste mjste si moæná v¿i mli
vyti¿têné kresby Svitav, jak vypadaly
v XVIII. století. Mê na ní zaujalo místo
zobrazující zbytekjiæních hradeb mêsta a hlavnê zachované hradební ba¿ty
v blízkosti mêstské brány, u níæ hradba
konçila. To mi také p‡ipomnêlojednustarou sklenênou fotodesku, respektive z ní
zhotovenoufotograi hradební ba¿ty, kterou vyfotografoval O. Tyrolt kolemroku
1900. Jakÿ mátato stavba pûvod? Svitavy
byly koncem XIV
. století obehnány hradbami a vodní mi p‡íkopy. Jako obrannÿ
systé mp‡estaly slouæitjiæ v XVIII. století, neboƒ omezovalyroz¿i‡ování mêsta.
Byly postupnê odbourávány, hlavnê na

poçátku XI X. století, ji mi zasypávány
p‡íkopy nebo pouæívány na stavební materiál pro domy na p‡edmêstí. Zachovala
se v¿ak ba¿tas çástí hradební zdi, alei ta
se stále z men¿ovala. Ba¿ta byla zachována snad proto, æe zaçala slouæit k obytnÿmúçelûms p‡ilehlÿmdomem. Tenstál
za hradební zdí, která tvo‡ila jeho çelní
stênu. Nafotograi vidí mejeho vchodové
dve‡e vedle p‡ístavkuza plotem, kde stojí
dva kluci, kte‡í, jakje známo, se nechtêli fotografovat. Také æenské ne, kdyæ p‡icházely z Jiráskovy ulice od námêstí - aby
se t‡eba nedostaly do ‡eçí. To Hansi byl
jinÿ kabrñák. Py¿nê si tu stojí, ruce v kapsách, op‡eno novÿsloupelektrickéhovedení. V¿ak mátaky památku, ato uæ dokonce

celou historickou‡adu, je právê region
Svitavska a Moravskot‡ebovska.

Protoæejs me Vás s touto publikací

seznamovali v prûbêhu muzejníchçtvrtkû (a hodláme autoryjednotlivÿch kapitol na besedy zvát nadále), rozhodli

js me se slavnostní k‡est publikace
uspo‡ádat právê v muzeu a právê ve
çtvrtek3. ‡íjnav 15 hodin. Pozváni
jsou zástupci Muzejní a vlastivêdné spo-

leçnosti v Brnê, auto‡i, starostové mêst

a obcí o kterÿch publikace pojednává
a samoz‡ej mê také zájemci z ‡ad ve‡ejnosti. Publikace o historii na¿eho re-

gionu, která bude mít témê‡ 900stran,

z toho 50 stran barevnÿch p‡íloh zde
bude také poprvé v prodeji.

-bç-

st rana I V

Pozvánka na vÿstavu

Rokses rokemse¿el ajásedí mu psacího stroje, abych Vámnapsala nêco o vÿstavê, která nás çeká v ‡íjnu alistopadu.
Co napsat opêt po roce o vÿstavê, která
se sice koná kaædÿrok, p‡estoje pokaædé
úplnêjiná? O vÿstavê, která p‡eæila v¿echny zvraty (a nejen politické)? O vÿstavê,
na které se uæ témê‡ pêtadvacet let setkávají auto‡i rûznÿch vÿtvarnÿch æánrû
a rûzného vêku ze v¿ech koutû na¿eho
okresu? O vÿstavê, která bÿvá kaædoroçnêjednouz nejúspê¿nêj¿ích a nejnav¿têvovanêj¿ích?
Vÿstavní mi sínêmi svitavského muzea
zatêch pêtadvacet let pro¿lo urçitê nêkolik set vÿtvarníkû. Nêkte‡í se pouze mihli
jednu dvê sezóny, nêkte‡íjsoutéto vÿstavê vêrni po mnoho let. Nejvíc krátkodobÿch vystavovatelû bÿvá mezi mladÿmi.
Ti se teprve hledají. Mnozí v sobê objeví
talent, na kterÿ pak navazují na odbornÿch umêleckÿch¿kolách, mnozí prchnou
kjinému koníçku ajen nêkolik málo autorûse ve vÿtvarnémprojevu ve volnémçase vedlesvéhozamêstnání najde a vrací se
k nêmu celÿæivot. Aprávê ti tvo‡í základnutohoto umêleckéhospoleçenství autorû,
kte‡í se pravidelnê schází ajeji mspolu
viditelnê dob‡e.

‡ íj e n 2 0 0 2

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

P‡i kaædé vÿstavêvzpomínámespoleçnê
naty, kte‡í uæ mezi nás nikdy nep‡ijdou, ale
milé vzpomínky nejen najejichobrázkyzûstávají. Vædyƒ kdo byzapomnêl na poetické
pohledy na hrad Svojanov odjeho dlouhodobého kastelána a malí‡e pana Æivného?
Najeholi¿áckÿ kukuç p‡i vyprávêní o povêstech hradu, kterÿse staljeho celoæivotní
láskou? Na obrázky Vysoçiny pro nás stále
mladého a pohotovéhoJosefa Bohatého? Témê‡ v devadesáti letech, po mrtviçce, maloval svou Vysoçinu a bylo mu s ní a barvami
moc dob‡e. Jehovêkby munikdo nehádal.
Çasto se sama sebe ptám, proç právê
tato vÿstavakaædÿrok p‡ilákátolik náv¿têvníkû. Moænáje to tí m, æe si kaædÿ vybere
podlesvého vkusua chuti. Krajinky, portréty, pocitové umêní, d‡evo‡ezby, keramické
plastiky, uæité umêní. SvitavskáP‡ehlídka
je ta pravá vÿstava pro podzi mní de¿tivé
odpoledne.
Atak Vás v¿echny zvu do vÿstavních
síní Mêstského muzea a galerie. Vÿstavu

Kolyma
v televizi
Vlednu leto¿ního roku mohli náv-

¿têvníci svitavského muzea zhlédnout
ve vÿstavníchsíníchzají mavou vÿstavu
fotograí z oblasti bÿvalÿchstalinskÿch
gulagû BUà PROKLETATYKOLYMO.
Autoryfotograí byli mladí çlenové¿tábu
Çeskételevize Praha, kte‡í v místech, kde
d‡íve stávalysovêtské pracovní tábory,
toçili zají mavÿdokument. Dokument olidech, kte‡í p‡esto, æe do têchto vpravdê
nehostinnÿch míst p‡ijeli nedobrovolnê
a za trest, zûstali.
Olidech, kte‡í chtêjí z têchto hrûznÿch míst udêlat turistickou atrakci.
Jednou z autorû tohoto l mu byla Svitavaçka Helena Svobodová a myjs me
slíbili, æe aæ l mpobêæí v televizi, dáme Vámvêdêt. Taktedy: l m KOLYMA
NAPRODEJ se bude promítat na ÇT2
v pátek 4. ‡íjna 2002 ve 22 hodin v po‡adu Zaçátky- starty- dokumenty mladÿch a zaçínajících autorû atvûrcû.
-bç-

zahájí me spoleçnê s autory v sobotu
19. ‡íjna v 1 0 hodin dopoledne. P‡i
zahájení se mûæete tê¿it také na úryvekz nové divadelníinscenace Slon
v podáníloutka‡skéhosouboru C.
Blanka Çuhelová

STÅLÉ EXPOZICE

POHLED DO MUZEJNïCH SBïREK
Z HISTORIE PRAÇEK

SVITAVSKÅ ZASTAVENï
OSOBNOST

OSKARA SCHI NDLERA
•

•

•

•

V¥STAVY

15. 9. - 13. 1 0.

HUDBA MEZI OBRAZY

MILO¢E PETERY
Vÿstava obrazû vÿchodoçeského malí‡e Mi-

lo¿e Petery

1 9. 1 0. - 24. 1 1.

P”EHLïDKA 2002
Tradiçní vÿstava vÿtvarníkû svitavského

Vÿtvarníci JozefFajmon, M
iloslav ¢plíchal, ak. malí‡ Ji‡í ¢kopek, Jaroslav ¢kranc

a Petr Bilina p‡i besedêpo vernisáæi vÿstavy
.

Poradenskÿ
den pro
vÿtvarníky
Borovského
Dvakrát do roka se schází ve svitavském muzeu vÿtvarníci na¿eho regionu
v lektory a diskutují nad p‡inesenÿmi
vÿtvarnÿmi díly. Naja‡e a na podzi m. To
podzi mní setkání má je¿tê jeden úkol
- a sice vybrat práce na vÿstavu, o které
si mûæete p‡eçíst na jiném místê této
strany. Ten leto¿ní poradenskÿ den se
bude konat za úçasti ak. malí‡e Bo‡ivoje

v sobotu 5. ‡íjna od 1 0
hodin dopoledne a zváni jsou nejen
vÿstavní harcovníci, ale v¿ichni, kte‡í
ve svémvolnémçase kreslí, malují, vy‡ezávají, modelují plastiky çi keramiku.
Chcete sly¿el názor odborníka, çi ostatních vÿtvarníkû? Rádi byste p‡edstavili
své práce ve‡ejnosti? Neváhejte a p‡ijâte.
-bç-

okresu

Vernisáæ: v sobotu 19. ‡íj na v 10 hodin

Otev‡eno: dennê m
i mo pondêlí 9-17,

v sobotu 9- 13 a v nedêli 13- 1 7 hodin
• • • •

OSTATNï AKCE

çtvrtek 3. 1 0. v 15 hodin

MUZEJNï ÇTVRTEK
Slavnostní k‡est publikace Vlastivêda mo-

ravská - Moravskot‡ebovsko a Svitavsko
sobota 5. 1 0. v 1 0 hodin

PORADENSK¥ DEN

PRO V¥TVARNï KY
Spojenÿ s vÿbêremprací na vÿstavu P‡e-

hlídka 2002

‡ íj e n 2 0 0 2
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V

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

P‡edstavení pro ¿koly:

1. ùt 8: 30 a 10: 15 hod. Kino Ves mír
Divadlo Pohádka Praha:

Zlatovláska

Klasická çinoherní vÿpravná pohádka.

Vstupné: 15,- Kç

Pro p‡ed¿k. M¢, 1. stupeñ
10. Çt 8: 30 a 10: 30 hod. Bílÿ dûm
Divadlo ¢pílberg Brno:

Kytice

Návrat k pokladu çeské literatury.

Vstupné: 15,- Kç

Pro 2. stupeñ, niæ¿í roç. S¢
18. Pá 9: 00 a 11: 00 Bílÿ dûm

TRADICE 2002

4. evropskÿ festival tradic a folkloru

Vystoupí tanençí soubory z Gruzie, Lo-

ty¿ska a Chrudi mi.
Vstupné: 10,- Kç

Pro p‡ed¿k. M¢, Z¢, S¢

4. Pá 16: 00 - 1 7: 00 hod. Bílÿ dûm

Posezení s DH dobrovolného

hasiçského sboru mêsta
Staufenberg z Nê mecka
Dirigent Joshen Pietsche

17: 00- 21: 00 hod.

Posezení s dechovÿmorchestrem

Svitavská dvanáctka Svitavy

Petr Spálenÿ

ùçinkují: Petr Spálenÿ, Milu¿ka Voborní-

ková a doprovodná skupina

7., 8., 9., 10., 11., 14., 15.
Po- Çt, Po- ùt 8: 30 hod. Kino Ves mír

Harry Potter a Kámen mudrcû
Vstupné: 35,- Kç

Pro Z¢

19. So 13: 00 hod. Divadlo Trám
Oskar W
ilde:

Slavík a rûæe

Soubor Bed‡ichové D¢ Svitavy:

12. So 18: 00 hod. Bílÿ dûm

¢ípenka rûæová

Slavnostní koncert k 35. vÿroçí

zaloæení PS Dalibor Svitavy
spoluúçinkují:

PS Hlásek Z¢ Felberova Svitavy
PS Gaudium Gymnázia Svitavy

PS Vox AngelorumZU¢ Svitavy

Pro M¢, 1. - 4. t‡ídy

Pro 8. - 9. t‡ídy, S¢, SOU

D. Fischerová:

Vstupné: 100,- Kç

13. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám

Vstupné: 25,- Kç

Soubor MI MO D¢ Svitavy:

Papírové drama

Hrají Anna a Rostislav Novákovi

Divoké vçely

Stro m

ZU¢ Moravská T‡ebová:

Branka zamçená na knoflík

4. Pá 8: 15 a 10: 15 Kino Ves mír

A. K
li ment:

11. Pá 19: 30 hod. Bílÿ dûm

archiv a kroniky sboru.
Vstupné: dobrovolné

Filmy pro ¿koly:

Soubor Tlupatlapa D¢ Svitavy:

Vstupné: dobrovolné

PS Otakar Vysoké Mÿto
Ocenêní dlouholetÿch çlenû sboru.

Vstupné: 12,- Kç

Penelopiné trampoty

s Poseidono ma Odysseo m

Andêl aneb Kniha rekordû

21. - 22. Po- ùt 8: 30 a 10: 15 hod.
Divadlo Trám
Malé divadélko Praha

DDS Stromáçik ZU¢ Banská ¢tiavnica:

P‡ed koncerte mje moæno si prohlédnout

DDS StromáçikZU¢ Banská ¢tiavnica:

15: 30 hod.

Hudební divadlo Svitavy:

17: 00 hod.

Vysoçina

Céçko Svitavy: Slon
Vstupné: dobrovolné

19. So 19: 30 hod. Bílÿ dûm
Divadelní abonentní cyklus Podzi m2002

Ci mr man- S moljak- Svêrák: Afrika
V po‡adí objevû çtrnáctá Ci mrmanova hra

nás zavede do nitra kontinentuté mê‡ ne-

dotçeného civilizací. Çe¿tí cestovatelé se

Divadlo HAD Hradec Králové:

tu setkají s podivnÿm kmene mlidojedû

Pohádka pro dêti

Vstupné: 100,- Kç

Pejsek a koçiçka
Vstupné: 30,- Kç

18. - 19. Pá - So Divadlo Trám

Podzi mní setkání s divadle m

u p‡íleæitosti náv¿têvy mladÿch hercû ve
Svitavách z mêsta Banská ¢tiavnica

18. Pá 18: 00 hod.
Spolupo‡adatel GymnáziumSvitavy

DOcela MAlé divadlo Gymnázia Svitavy:

Ch. Morgenstern:

¢ibeniçní písnê

a mále mskonçí najejichjídelní mlístku.

20. Ne l5: 00 hod. Divadlo Trám
Malé divadlo Praha:

Branka zamçená na knoflík

Pohádkana motivykníækyJ. Trnky Zahrada.
Hrají Anna a Rostislav Novákovi

Vstupné: 30,- Kç

30. St 19: 30 hod. Ottendorferûv dûm
Koncert KPH

Josef Hála - klavír

Takeshi Kobayashi (Japonsko) - housle
Vstupné: 45,- sleva30,- Kç(pro çleny KPH,

dûchodce, studenty)

Vÿstavy

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

Ji‡í Jelínek Hradec Králové:

Vobrázky
Bílÿ dûm

To má¿ Hladík a M
iroslav Bouçek

Dalibor Svitavy

Svitavy:

Vÿstava fotograí

st rana
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Pozvánka na koncert KPH
Japonskÿ houslista pan Kobayashi p‡i-

jede zahrát svûj recitál i k nám. Nep‡ijede

aæ z Japonska, ale jen z Brna, kde je na

koncertní m mistre m brnênské filharmonie.

Je pro mê záhadou, jak mohou lidé

festivalu. Zato s vÿbornÿmpraæskÿmkla-

z této ostrovní ze mê na druhé m konci

Pan Kobayashi je star¿í pán, kterÿ za

je to podobné, jako bychomse my masív-

postech v Japonsku. Vletech 1961-1964

Na koncertê si naopak urçitê rádi po-

víristou pane m Hálou.

sebou bohatou hudební kariéru na mnoha
studoval v Brnê, kde se stal zároveñ

‡ íj e n 2 0 0 2
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svêtatak milovat klasickou hudbu. Vædyƒ
nê zabÿvali t‡ebas hudbou arabskou.... ?

slechne me skladbujaponskou, abychom

i my získali informaci o hudebnosti této
ze mê.

Vrecitálu pana Kabayashiozazníi çes-

ká hudba-jedináJanáçkova houslováso-

náta a dokonce i nêco ze Smetanovy Mé

vlasti. Urçitê nás dûkladnêzah‡eje ¢panêl-

skÿtanec Manuela de Fally, kterÿpro hous-

le p‡epsal slavnÿ virtuos Fritz Kreisler.

V‡íj nutedy natomto zají mavé mkon-

certê urçitê nashledanou.

Blanka ¢efrnová

DOcela MAlé divadlo se p‡edstavuje...

Málokdo ví, æe na Gymnáziu ve Svita-

nevázané hravosti, ale vytvo‡il z nich pod-

vách funguje jiæ sedmÿ rok dramatickÿ

klad pro vÿpovêâ, která nepostrádala

Divadlo DOMA), jehoæ çlenyjsou p‡ede-

v¿echinterpretû se sdêlení mjednotlivÿch

soubor DOcela MAlé divadlo (zkratka
v¿í mstudenti a studentkyleto¿ní septi-

hlub¿í s mysl. Obdivuhodné bylo sepêtí

a souhra kolektivního projevu, spoleçné

na¿e amatérské divadelní úsilí, srdeçnê

pro vtip, pohybové zpracování, nápaditá

v divadle Trám, kterése uskuteçní 18. ‡íjna

pertoáru objevila nap‡. inscenace na mo-

cítêní i vní mání ryt mu, nadhled, s mysl

krku, se kteroujs me uspêli i na celostátních p‡ehlídkách divadelních souborû.

Minulÿ rokjs me se rozhodli oko‡enit

Prostêjov.  Tuto chválu v¿ak na celostát-

ní p‡ehlídce vyst‡ídala kritika ponêkud

p‡ísnêj¿í...

luplnÿ a pûsobivÿ celek. Samoz‡ej most

tivy ro mánu Ivy Hercíkové Pêt holek na

udêlit diplo m s postupe m na W
olkrûv

textû ajejich organické propojení v s mys-

my A...

V uplynulÿchletech se na na¿e mre-

pozitiva, za nêæ porota souboru navrhla

práce s rekvizitou, jíæ tentokrát byla

funkçnê vyuæitá volej balová síƒ, to byla

Jste-li zvêdaví, jakÿ vÿsledek p‡iná¿í

Vás tí mto zve me na Poetické setkání

v 19: 00 hodin.

Barbora Chybová

na¿i çinnost ¿petkou dadais mu a secviçit

¢ibeniçní písnê Christiana Morgenster-

na. Nêkteré jeho texty se nám poda‡ilo

zhudebnit, takæe vÿslednouformou na¿eho p‡edstaveníjejakÿsi skoromuzikál.

O hudební sloæku se nám stará rocková

skupin(k) a, sloæená z  muæské çásti na-

¿eho souboru. S tí mto p‡edstavení mjs me
vystupovali nap‡. na p‡ehlídce divadel

Hudební mládeæe v Hradci Králové, na

Kostlivci v Kostelci nad Orlicí a Náchod-

ské Pri ma sezónê...

Pro Amatérskou scénu napsala paní

Vítêzslava ¢rámková, jedna z porotkyní

na krajské p‡ehlídce, o na¿e mp‡edstave-

ní toto: Dob‡e vystavênÿ scéná‡ vyuæil

Morgensternovÿchtextû nejen pro projev

Nové kurzyDramatické ¿koliçky
Dramatická ¿koliçka roz¿i‡uje ve ¿kolní m

Æonglování

dêti a mládeæ o tyto kurzy:

1x tÿdnê

roce 2002-2003 nabídku programû pro

Vede Veronika Jasanská, Jana Mandlová

Malování na sklo

Step

2x mêsíçnê

1xza 2 mêsíce; 50,- Kç za celodenní lekci

Háçkování a vÿroba

Kurzy stojí 20,- Kç zalekci mi mo dêtí Dra-

Vede Monika Formanová

æonglovacích m
íçkû

Vede Jana Mandlová, Monika Formanová

2x mêsíçnê

Náramkování

Vede Helena ¢ifrová, Veronika Jasanská

2x mêsíçnê

Vede mistr Bílek z Moravské T‡ebové

Na pohádku
podle trávyvoda bêæí

a v tétrávêprstenleæí,

v tomprstenu království,

v tomkrálovství pannaspí
a v tomspánkutenince

ptáçek zpívá pro prince.
( Vêra Provazníková)

matické ¿koliçky.

( Lekce =2 vyuçovací hodiny).

Záje mci, corádi tvo‡í, malují, zpívají, tan-

çí, p‡emÿ¿lí, hrají si a pracují, setkávají se

s ostatní mi a lákáje divadlo hlaste se na
adrese: Dramatická¿koliçka, Purkyñova17,

Svitavy, nebo na tel. çísle: 461 535 058

a to do 31. 10. 2002.

Dramatická¿koliçkap‡i St‡ediskukulturních

sluæeb ve Svitavách otevírá novout‡ídu pro
dêti ve vêku 5- 6let.

‡ íj e n 2 0 0 2
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Dûm dêtí a mládeæe Paleta

OKRESN KNIHOVNA
VE SVITAVáCH

Lan¿krounská 4, Svitavy, tel. : 461 533 743
e- mail: dd m @dd m. svitavy. cz, http: // www. dd m. svitavy. cz

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
So
9- 11

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

Tÿden knihoven - celostátní akce

Vtêchto dnechjsou ve¿keré sluæby knihov-

nyzdarma(registrace novÿchçtená‡û, nevy-

bírají se sankçní poplatky, 30 minut práce

s Internetemzdarma).

8. ùt 8: 30a 9: 30hod. Ottendorferûvdûm

Pohádky o pejskovi a koçiçce

Asociace Brontosaura
tel. ç. 0604/31 26 92

http://sybronto. unas.cz

e- mail: sybront @email.cz

5. So

Podzi mní vÿlet do Brna

Náv¿têva sbêratelské burzy pohlednic aji-

ného sbêratelského materiálu s vÿletemdo

podzi mní brnênské ZOO. Bliæ¿í informace

obdræíte natel. çísle: 604 312 692. P‡ihlá-

sit je t‡eba se nejpozdêji do 2. 10. 2002.
10. Çt 18: 30 hod. Nadace J. Plívy

49. cestovatelskÿ veçer
Z Çech aæ na Grónsko.

P‡edná¿í Mgr. Daniel Freitinger.

22. ùt 1 7: 00 hod. Nadace J. Plívy

Setkání pêstitelû

8. ùt 13: 00 hod. Rybník Rosniçka

28. Po 14: 00 hod. DDM

v p‡espolní mbêhu

- vycházka pro rodiçe s dêt mi

9. St 15: 30 hod. Cihelna

29. ùt 13: 00 hod.

Obvodní kolo

Kpramenûm‡eky Svitavy

Pou¿têní drakû - ve‡ejná soutêæ pro

Soutêæe

12. So Leti¿tê Vendolí

29. ùt 9: 00 hod. DDM

na koleçkovÿch bruslích

ve‡ejnost

7. - 13. ‡íjna

kaktusû, sukulent-

ních a tropickÿch rostlin

O pohár DDM Svitavy F 1 A

hrách pro ve‡ejnost

19. - 20. So, Ne

29. ùt 10: 00 hod. DDM

mi na Svojanovê u Moravské T‡ebové

pro ve‡ejnost

Korálkování 8 - pobyt rodiçû s dêt-

8. Kytarovÿ podveçer

posezení u ohnê s moæností opékání ve

¿kolní zahradê za doprovodu kytary.

Záchranná stanice
Zelené Vendolí

ve spolupráci s organizacemi ochráncû

p‡írody Ropáci Jaromê‡ a Rybák Svitavy

4. - 18. 10. Nadace Josefa Plívy
4. Pá 1 7: 00 hod. Vernisáæ

Vÿstava NEJS ME TADY SAMI

Keram
ické dopoledne

Informace p. Uher

Cena 20,- Kç/os.

19. So 9: 00 hod. DDM

P‡ijâte si zahrát stolnítenis, sof
ttenis, elek-

Pê¿í vÿlet s opékání m¿pekáçkû

tronické ¿ipky
, stolní kopanou, f
lorbal,

a brambor

squash, hry na poçítaçích a vyuæít INTERNET- dennê do 19: 00 hod., So a Ne po do-

Bliæ¿í informace p. Hábík

hodê.

26. So 10: 00 - 12: 00 hod.

Krouæky v DDM2002 - 2003

Keram
ické dopoledne pro

turistickÿ, st‡eleckÿ, vodáckÿ, horolezeckÿ,

rodiçe s dêt m
i a dal¿í ve‡ejnost

trampská kytara, country tance, karate,

Cena 20,- Kç za osobu

klubíçko her, keramickÿ, angliçtina, cvi-

çení rodiçûs dêt mi, paliçkování, vÿtvarnÿ,

26. So 9: 00 hod.

filatelistickÿ, aerobic, internet klub, poçí-

II. roçník

taçe, moderní komunikace, klub her, plas-

soutêæe v rychlolezení na horol.

tikoví aleteçtí modelá‡i, svêt her, korálky,

stênê ve sportovní hale

cviçení pro dêti, draçí doupê, scifi-klub,

Startovné 20,- Kç

okresní internetovÿ çasopis, rodinnÿ klub
korálkování, pískáme proradost, sk‡ítek, ry-

27. Ne

bá‡skÿ, ornitologickÿ, outdoor, akvaristickÿ,

Zamykání Orlice

ekoherníçek, florbal, netradiçní sporty, kurz

Tradiçní vodácko - turistická akce

znakové ‡eçi zaçáteçníci a pokroçilí, cyklo-

Dal¿í informace p. Kuçera

Poradna pro ve‡ejnost o problémech s pês-

2. St 16: 00 hod.

Prázdninovÿturnaj v deskovÿch

- ve‡ejnáletecká soutêæ

tování mpokojovÿch rostlin.

III. Z¢ Riegrova ul.

VI I

turistika, ¿achy apod.

Nadace Josefa Plívy

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

e- mail: nadace @svitavy. cz

1 7. Çt 14: 00 - 17: 00 hod. Bílÿ dûm

Dny Krásy

- ORIFLAME Praha

- líçení zdarma, módní p‡ehlídka
12. So 13: 00 - 19: 00 hod.

13. Ne 9: 00 - 16: 00 hod.

1. Çínské cviçení ÇCHI- KUNG
- pro zlep¿ení intuice, zpomalení stárnutí,
harmonizaci osobnosti

2. metoda, jak sámsebe léçit a seznámení

s tibetskÿmi mísami.

Kurz vede psychotroniçka Irenka Plívová

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

14. Po 18: 00 hod.

P‡edvolební setkání
s ko munální m
i politiky v çele se
svitavskÿmstarostou Václavem Koukalem.
P‡ijâtesi udêlat obrázek, koho budete volit.
Moderuje Franti¿ek Plíva.

Kaædé pondêlí v mêsíci od 19: 00 hod.

Cviçení ÇCHI- KUNG pro absolventykurzû
Kaædé úterÿ v mêsíci od 19: 00 hod.

Orientální b‡i¿ní tance

st rana

VI I I

KINO VESMïR

16. - 17. St, Çt

Pokladna otev‡ena kaædÿ den 17- 20 hod.
1. ùt

1 9: 30 hod.

Vloænici

USA 2001
Komorní rodinné dramarozvíjí závaænété marodiçovské lásky i odplaty za zloçin.
Reæie: Todd Field
Vstupné: 50,- Kç titulky
131 min.

2. - 3. St, Çt

Star W
ars: Epizoda II.
- K
lony útoçí

1 9: 30 hod.

USA 2002
Nová sci- fantazie propoj uje dva æánrovê odli¿né p‡íbêhy, napodobujícíklasické hollywoodské
æánry çty‡icátÿchlet... I mpozantní podívaná.
Námêt, scéná‡ a reæie: George Lucas
Vstupné: 50,- Kç
dabováno
142 min.
4. Pá

1 9: 30 hod.

Amores Perros
- Láskaje kurva

Mexiko 2000
Láska. Zrada. S mrt. Nev¿ední povídkovÿtrip-

tych. Fil movÿ adrenalin s Oscarovou nominací.
Reæie a produkce: Alejandro Gonzáles Inarritu
Vstupné: 52,- Kç od 15let titulky 154 min.
5. - 7. So, Ne, Po

1 9: 30 hod.

Musí mtê svést

Novÿ çeskÿ l m!
Bezcitná hra o city. P‡íbêh manæelského trojúhelníku: I. Chÿlková, J. Kraus a I. Trojan.
Scéná‡ a reæie: Andrea Sedláçková
Vstupné: 55,- Kç
87 min.

8. ùt

1 9: 30 hod.

Gosford Park

GB, USA 2001
Çaj o çtvrté, veçe‡e v os m, vraæda o pûlnoci. Kriminální komedie. Podzi m1932 v Anglii.
Námêt a reæie: Robert Alt man
Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky 137 min.

Iris

Fil movÿ klub

1 9: 30 hod.

GB, USA 2001
Její mnejvêt¿í mtalente mbylo umêní æít. Æivotopisnÿ l mo strhující lásce spisovatelkyIris Murdochové a profesoraliteratury Johna Bayleyho.
Reæie: Richard Eyer
Vstupné: pro çleny FK30,- Kç
ostatní: 40,- Kç
titulky
91 min.
10. - 11. Çt, Pá

1 9: 30 hod.

Vosí hnízdo

Francie 2002
Akçní velkorozpoçtovÿ thriller s nejvêt¿í mi francouzskÿmi hvêzdami souçasnosti.

Reæie: Florent- Amilio Siri
Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky

12. - 13. So, Ne

105 min.

1 7: 00 a 1 9: 30 hod.

Asterix a Obelix:
M
ise K
leopatra Francie,

SRN 2001
Komedie podle legendárního komiksu. V hlavních rolích: G. Depardieu a Ch. Clavier
Scéná‡ a reæie: Alain Chabat
Vstupné: 50,- Kç
dabováno
106 min.

14. - 15. Po, ùt

Spider Man

1 9: 30 hod.

USA 2002
Kdojse m? Jse m Spider Man! Dobrodruænÿ l m

podle kresleného seriálu.
Reæie: Sam Rai mi
Vstupné: 55,- Kç
titulky

1 9: 30 hod.

Dost

tel.: 461 531 446

9. St

‡ íj e n 2 0 0 2

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

121 min.

USA 2002
Kdyæ vám nikdo nepomûæe, nezbÿvá, neæ bojovat. J. Lopez v hlavní roli akçního dramatu.
Reæie: Michael Apted
Vstupné: 55,- Kç
titulky
114 min.

1 8. - 20. Pá, So
Ne

Lilo a Stitch

1 7: 00 hod.

15: 00 a 1 7: 00 hod.

USA 2002
Rodinnÿ ani movanÿ dobrodruænÿ l m... Sbliæování malé holçiçky Lilo a podivného psa Stitch.

Scéná‡ a reæie: Chris Sanders
Vstupné: 50,- Kç
dabováno

1 8. - 20. Pá, So, Ne

Prostê sexy

Romantická komedie... bez cukru!
V hlavní roli: Cameron Diazová
Reæie: Roger Kumble
Vstupné: 55,- Kç
titulky

21. - 23. Po, ùt, St

Znamení

85 min.
1 9: 30 hod.

USA 2002

84 min.
1 9: 30 hod.

USA 2002

Sci- horor. Rodinné drama.
V hlavní roli: Mel Gibson
Scéná‡ a reæie: M. Night Shyamalan
Vstupné: 57,- Kç
titulky

24. Çt

Fil movÿ klub

Sen + Zloçin a trest

106 min.

1 9: 30 hod.

Sen
Novÿ çeskÿ l m
!
SEN...se musí proæít,... nezáleæí, jakje dlouhÿ...

ale jak je silnÿ. Krátkÿ symbolickÿ l m podle
povídky Jana W
eisse. V hlavní roli: Karel Roden
Scéná‡ a reæie: Milo¿ J. Kohout
21 min.

Zloçin a trest
Finsko 1 983
Adaptace ro mánu F
. M. Dostojevského. Debut

dnes slavného reæiséra Aki Kauris mäkiho
titulky
91 min.
Vstupné: pro çleny FK: 35,- Kç, ostatní: 45,- Kç
25. Pá

Bou‡livá svatba

1 9: 30 hod.

USA, Indie, Itálie, SRN, Francie 2001
Çty‡i dny a çty‡i noci na indické svatbê.

Reæie: Mira Nairová
Vstupné: 55,- Kç
titulky

26. - 27. So, Ne

Ráno v Benátkách

114 min.
1 9: 30 hod.

KINOKAVÅRNAGALAXIE
1. ùt

tel.: 602 969 647

Vloænici

Vstupné: 50,- Kç

2. - 3. St, Çt

Star W
ars: Epizoda II.
- K
lony útoçí
dabováno

4. Pá

Vstupné: 52,- Kç

5. So

20: 00 hod.

Musí mtê svést

Novÿ çeskÿ l m
!
87 min.

Vstupné: 55,- Kç

8. ùt

20: 00 hod.

GB, USA 2001
Gosford Park
Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky
137 min.
9. - 1 1. St, Çt, Pá

Vosí hnízdo

Vstupné: 50,- Kç

20: 00 hod.

Francie 2002
od 15let titulky 105 min.

12. So

Asterix a Obelix:
M
ise K
leopatra Francie,
Vstupné: 50,- Kç

dabováno

15. ùt

Spider Man
Vstupné: 55,- Kç

titulky

1 6. - 1 7. St, Çt

Dost

Vstupné: 55,- Kç

Vstupné: 55,- Kç

titulky

Vstupné: 50,- Kç

titulky

dabováno

Bou‡livá svatba

Reæie: Paul a Chris W
eitzové
Vstupné: 55,- Kç titulky

30. St,

Rok âábla

102 min.
1 9: 30 hod.

ÇR 2002
Kdyæ vydræíte mlçet, usly¿íte melodie lidí kole m sebe. Franti¿ek Çernÿ a Çecho mor, Jarek
Nohavica a Karel Plíhal ve l mu Petra Zelenky.
Vstupné: 52,- Kç
88 min.
31. 1 0. a 1. 1 1. Çt, Pá

Muæi v çerné m2

1 9: 30 hod.

USA 2002
Pokraçování jednoho z nej úspê¿nêj¿ích l mû.
Reæie: Barry Sonnenfeld
Vstupné: 57,- Kç
titulky
89 min.

USA 2002
114 min.
USA 2002
84 min.

15: 00 hod.

22. - 24. ùt, St, Çt

Vstupné: 57,- Kç

USA 2002
121 min.

20: 00 hod.

1 9. So

Lilo a Stitch

SRN 2001
106 min.

20: 00 hod.

1 8. - 1 9. Pá, So

Prostê sexy

20: 00 hod.

20: 00 hod.

28. - 29. Po, ùt

USA, GB, SRN, Francie 2002
Oflirtování svobodného muæe. Hugh Grant v hlavní roli l mu plného anglického humoru.

USA 2002
142 min.

Mexiko 2000
od 15let titulky 154 min.

Znamení

Jakna vêc

20, 00 hod.

20: 00 hod.

Amores Perros
- Láskaje kurva

Francie, Itálie 2002
Cesta za svêæí m vzduche mitalskÿch Benátek
a neru¿enÿmpokou‡ení m. Poetická komedie.
Scéná‡ a reæie: Otar Iosseliani
Vstupné: 55,- Kç titulky
123 min.
1 9: 30 hod.

USA 2001
131 min.

titulky

Vstupné: 50,- Kç

20: 00 hod.

USA 2002
85 min.

20: 00 hod.

titulky

25. Pá

USA 2002
106 min.

20: 00 hod.

USA, Indie, Itálie, SRN, Francie 2001
Vstupné: 55,- Kç
titulky
114 min.

26. So

Ráno v Benátkách

20: 00 hod.

Francie, Itálie 2002
Vstupné: 55,- Kç titulky
123 min.

29. ùt

20: 00 hod.

30. St

20: 00 hod.

Jakna vêc USA, GB, SRN, Francie 2002
Vstupné: 55,- Kç
titulky
102 min.
Rok âábla

Vstupné: 52,- Kç

31. 10. a 1. 11. Çt, Pá

Muæi v çerné m2

Vstupné: 57,- Kç titulky

ÇR 2002
88 min.

20: 00 hod.

USA 2002
89 min.

