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Dobrÿden
divadelnÿmsúboromSTROMÅÇIKzoZá-
kladnejumeleckej¿kolyv Banskej¢tiavnici.
Akoste maæiadali, pí¿emVámpodrob-

néinformácieo deƒochapredstaveniach.
Celÿ DDSSTROMÅÇIKmáskoro 50

detí, alenaVá¿festivalbysmepri¿lis naj-
star¿outriedou, t. j. s deƒmi voveku13-15
rokov. Ide ozohratúpartiu, pozostávajúcu
zosiedmichdievçat atrochchlapcov, ktorí
úspe¿ne absolvovali uæviacero divadel-
nÿchfestivalovnaSlovenskua minulÿrok
v decembri ajvpol'skommeste Przysucha.
Vrepertoári súboruje viaceropred-

stavení, alejabysomna Vá¿festival do-
poruçiladve, æánrovo aj¿tÿlovopodobné
-paródiunagréckebáje �Penelopinetram-
potys Poseidonoma Odyseom�açiernobielu
nemúgrotesku�¢ípenkaRuæová�. Obidve
predstaveniasú hranés humoromanad-
sázkouavyuæívajúprvkypantomímyanemej
grotesky bez akéhokol'vek slova, lens vy-
uæitímjednoduchÿchpísanÿchtabuliek,
komentujúcichdej.
... te¿ímesa ajs deƒmi vel'mi nastret-

nutie u Vás.
SpozdravomSoña Luæinová, vedúca

DDSSTROMÅÇIK

Jakjetasloven¿tinakrásná‡eç. Uæse
nanitê¿ím. Anatajejichp‡edstavenítaky.
SejdemesevTrámu18. a19. ‡íjna. Za-

hrajeme sobê avámv¿emava¿imdêtem
proradost hry na¿í Dramatické ¿koliçky:
Strom, Andêl aneb Kniharekordûa Papí-
rové drama.
Pátek 18. bude tak trochu i veçírek

gymplu. Docela malé divadlo Gymnázia

Svitavyp‡ednesetajemnékrásnézáhadné
ironickéa nevímjakéje¿têver¿e Christia-
na Morgensterna- ¢ibeniçní písnê.
Matêj ¢efrnazaloæil divadelní orchestr

Trstenickástezka. Kapela hrálat‡eba na
na¿ípouti. Akté muzicepat‡ídivadlo- celÿ
projekt sejmenuje Vysoçinaavsobotu 19.
bude mít v Trámupremiéru. Rozlouçíme
se Slonemsvitavského Céçka. Vyhrál Lout-
ká‡skou Chrudim2002, vidêli ho diváci
naJiráskovê Hronovêletos vsrpnuataky
tijiæzmiñovaní Holanâani. Vtétoh‡enení
ani slovenskáizbaani postava Slováka...
p‡esto zahrajeme pro na¿e nové p‡átele
z Banskej ¢tiavnice a námv¿empro ra-
dost.
Atak se mêjme dob‡e. Na podzimse

dájít i ... t‡eba... do divadla
Petr Mohr

P. S. Zkustes va¿imi dêtmi doma mlu-
vit slovensky. Uvidíteahlavnêusly¿íte, æe
vámnerozumí. Není to ¿koda?

P. P. S. Malÿslovenskoçeskÿslovníçek
k p‡edchozím‡ádkûm: Stromáçik - stro-
meçek, izba- pokoj, decembr- prosinec,
list- dopis, patria- parta, pozostávaƒ- sklá-
datse, akÿkolvek-jakÿkoliv, taktieæ-taky,
téæ, Grécko - ”ecko, niekolko - nêkolik,
zatial - zatím, stretnutie - setkání

P. P. P. S. Myslím, æedêti na¿í ¿kolyna
námêstí uæ brzy pojedou na Slovensko.
Adeti jednej ¿tiavnickej ¿koly k námdo
Svitav.
Opravdu? Naozaj!

Je-li podzimalistí opadáváa pr¿í voda
i mlhaje-li zimaabrzotma...jedobrésejít
set‡eba... v divadle. Napadlonástouæp‡ed
rokema myslím...docela seto osvêdçilo.
V‡íjnu2001jsmepozvali do Svitavlout-
ká‡e z holandského mêsta Weesp - tedy
místa, kteréuleckterÿSvitaváknav¿tívil.
Alexandera MarikaBauwensovi unás po-
byli azahráli pêknoupohádkuo my¿kách.
Sp‡átelili jsme se- na¿e dêti taky. Céçko
letosnapoçátkuzá‡í Weespnav¿tíviloazde
sehrálo své dvê inscenace: Bystrou¿ku,
li¿ku- tu Holanâani znali a Slona- toho
jsmep‡idali... neboƒsep‡íbêhSlonaode-
hráváçásteçnêv Holandskuaveh‡evystu-
puje æiváloutka Holanâana a Ptáci jsou
téæ místní... P‡esto, æe obraz Holandska
nenívymalovánúplnênarûæovoa ani ho-
landskÿsbêratel není dokonalÿcharakter-
ní hrdina... p‡estose na¿i hostitelétvá‡ili
velmi potê¿enêazahrnuli nás mnoæstvím
darû ajídlemvskutku nevídanÿm. Toje-
nomnaokraj... s podêkovánímv¿emp‡á-
telûmz Weespuuprost‡ed!
Vraƒmese ksychravÿmveçerûm. Pod-

zimní setkání s ...divadlem(v Trámu) je
taktrochu ohlédnutí za sezónou a p‡ipo-
menutí her, které se v Trámu narodily...
APodzimní setkání s... je taky pozvání
prohostya p‡átelez blízkai daleka. P‡ed
rokemHolanâani aletos... Slováci!
Mêsto Svitavyztvrdilo p‡átelství s okre-

semBanská ¢tiavnica (prost‡ednictvím
jejichokresnéhoúradu). Tojeskvêlÿçin!
Neboƒ:
Banská ¢tiavnicaje krásné starobylé

mêsto uliçek nahorudolû, z kuchynê se
mohlo chodit sfárat do dolu- tedy bane, na
st‡e¿eva¿ehodomusousedpase kozuanad
námêstímse narodila Magda Va¿áryová
(po‡ádvidímjejí zlatévlasyvlající p‡ijízdê
nadámskémkole... v Post‡iæinách). Banská
¢tiavnica mákrásnéokolí- vnoci obcházel
medvêdabylosly¿tevlky-‡íkají místní ve
¿kolev prírodeujezerauprost‡edhvozdû,
kdejsme spali...na¿têstí aæ poránu.
Váæenÿpán Mohr,
Reagujemna Vá¿ milÿlist apozvanie

na �Podzimní setkání s divadlem�, kto-
rého bysmesa mali zúçastniƒs Detskÿm Soubor Bed‡ichové: Papírové drama
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Poloæilijstesi nêkdyotázku, kteréobce
vokolí Svitavjsouvlastnênejstar¿í? Pokud
jste vylu¿tili mnohdyneçitelná data na
mapêv minulé Lucernê, nebudouprovás
tytoinformace æádnou novinkou. Alejen
tak pro up‡esnêní. ”ekli jsme si, æe nej-
star¿í osadou byly pochopitelnê Svitavy
samotné. ùzemíbylokolonizovánov mezi-
dobíohraniçenéroky1150aæ1256. Nejprve
slovanskÿmi, pozdêji nêmeckÿmi osadníky.
Ale kolonizace se nezastavila uSvitav, ale
pokraçovalavjejichokolí pomêrnêrych-
lÿmtempem.
Spoleçnê se Svitavami, jako nedílné

zemêdêlské zázemí, byla zaloæena osada
Çty‡icet Lánû. První pojmenování v pí-
semnÿch pramenechje nêmecké aváæe
se kroku 1372. P‡ipomíná místozaloæe-
ní obce -zu den Huben, çeské pojmeno-
vánís çíslovkoujedoloæenoaækroku1517.
Osada vznikla na pozemku o vÿmê‡e 40
lánû. Opoçátcíchobcetohop‡íli¿ nevíme,
alevroce 1360, posmrti Je¿kaz Vysoké,
p‡ipadlolénoolomouckémubiskupu, kte-
rÿjeudêlil Jind‡ichovi z Alberndorfu. Ten
léno prodal vroce 1372 Pe¿íkovi z Lánû.
Dosvitavskéjurisdikceosadaplnêp‡e¿la
aæ s rokem1767.
Nejstar¿í samostatnou obcí je v¿ak

ves Karle (nêm. Karlsbrunn), i kdyæ po-
vêst ozaloæení poukazuje do çasû císa‡e
KarlaIV. Místoje p‡ipomínáno vlistinê
krále P‡emysla OtakaraII. z roku 1259,
urçené premonstrátskémuklá¿teruv Li-
tomy¿li. Osídlenísamojev¿ak mnohem
star¿í a souvisí s Trstenickou stezkou.
První listinná zmínka o vlastní osadêje
datovánarokem1336, kdyjeuvádênsvo-
bodnÿsedlákKonrádz Karlprunu. Gotic-
kÿ kostel sv. Bartolomêjeje p‡ipomínán
kroku 1340.

VesKamennáHorka(nêm. Hermans-
dorf- ves Hermanova, çeskÿ ekvivalent
je doloæen kroku 1437 aje odvozen od
kamenitéhopovrchu)jep‡ipomínánakro-
ku 1266, kdy olomouckÿ biskup Bruno
p‡ikázal lokátoru Old‡ichovi zaloæit osa-
du a udêlil mu mnohá privilegia. Osada
bylavysazenavroce 1270a kroku1320
je poçítána dosvitavskéholenního ob-
vodu. Jevelmi pravdêpodobné, æe p‡ed
rokem1266zdeexistovalaslovanskáosa-
da s názvemHe‡manov, coæ by vysvêt-
lovalo i nêmeckÿ p‡eklad názvu obce.
Vroce 1361 se Kamenná Horkadostala
podsprávu moravského markrabêteJana
aroku 1389 byla souçástí mírovského
panství. Kostel sv. Má‡í Magdalenys fa-
rouje p‡ipomínánvroce 1411, ale první
historickázmínkaofa‡eje datovánaro-
kem1559ve spojení s rychtá‡skÿmro-
dem Kamenohorskÿch z Kamenné Hory.
Odroku1513sevesstalasouçástísvitav-
ského panství.
Existovaly v¿ak osady v okolí Svitav,

které nebylyzakládányolomouckÿmbis-
kupem, alelitomy¿lskÿmi premonstráty.
Mezi nê bezesporupat‡í Opatov. První
zmínka o obci (pokud se ov¿emnejedná
olidovoupovêst) spadádoú‡aduosmé-
ho premonstrátského opata Hermanna
(1245-1260), kdy do¿lo kzaloæení Opa-
tovaap‡ináleæející obce Dêt‡ichova. Spo-
lehlivê mûæemezadatumexistence obce
pokládat rok 1347podlatinskÿmpojme-
novánímAbbatis Villa, kdy do¿lo k par-
celaci pûdy mezi olomouckÿmbiskup-
stvíma novê vzniklÿmaugustiniánskÿm
klá¿teremv Litomy¿li. Od roku 1350je
pakp‡ipomínánkostel sv. Antonínapous-
tevníka stojícího snad na románskÿch
základech afara p‡ipadající poliçskému

dêkanátu. Vobdobí vládyVáclavaIV. byl
Opatov(nêm. Abtsdorf) povÿ¿endokonce
na mêsteçko.
Rokemhoreçného zakládání obcí byl

rok 1270, kdy vznikají v blízkosti Svitav
hnedt‡i obce Hradec nad Svitavou,
Horní Hynçina aPohledy.
Nêmeckéj méno Hradce Greifendorf

jako�osady Greifovy�seodraziloi v p‡e-
jaté ná‡eçní podobê do çe¿tiny Grán-
dorf- takovéjménose uæívalo aæ doroku
1949. Archeologické nálezysice ukazují
osídlení místav dobê neolitu, ale první
písemnázmínka o vsi s kostelemsv. Ka-
te‡inyjakolénaolomouckÿchbiskupûse
váæe kroku 1270. Stál-li na území obce
hrádekurçenÿkochranêTrstenickéstez-
kynemûæemespolehlivê doloæit, i kdyæ
poj menování çásti vsi Gratzl tomu na-
svêdçuje.
OsadaHorní Hynçinas pûvodnêgo-

tickÿmkostelemsv. Mikulá¿e bylacírkev-
nê svázánas hradeckoufarností a histo-
ricky spojena s dêjinami obce Pohledy.
Nêmeckÿnázev Ober Heinzendorfvznikl
odzdrobnêliny Heinzel, coæje domácí
zkratkaosobníhojména Heinrich. Çeskÿ
ekvivalent pak ukazuje naodvození od
j ména Hynek. P‡ívlastek Ober/Horníje
uvádênaævroce 1751. Zaloæenímvsi byl
povê‡enlokátorJind‡ichz Bohlen(Po-
hledû), kdy mu biskup Bruno daroval
les mezi Grándorfem, Kamennou Horkou
astatky Bore¿e z Rÿznburka acestou do
Jevíçka. Odroku 1320je Hynçina poçí-
tána mezi svitavskáléna.
Radimê‡ - respektivejejí çeskáçást,

která byla osídlenajiæ v neolitu, zaçala
psát svoji oficiální historii vroce 1291,
kdy území obce pat‡ilo svojanovskému
panství Závi¿e z Falken¿tejna. Pojeho
popravê p‡ipadlo çeskému králi a poté
roduBoskovicû. Odroku1586bylavlast-
nictvímmêstaPoliçky. Moravskáçást Ra-
dimê‡eje nepomêrnê mlad¿í z poçátku
XVI. století.
Vlistinê z roku 1295se hovo‡í o osa-

dê Brezouia- B‡ezová v názvu b‡ezov-
ského újezdu mezi Svitavami a Letovi-
cemi, ojehoæ území se vedl spor mezi
králemaolomouckÿmbiskupem. B‡ezo-
vá, jakotrhové místo vzniklé biskupskou
kolonizací, se toutolistinou stává majet-
kembiskupaDêt‡icha. PoçátkemXIV. sto-
letí se mêsteçkostalosouçástí svitavské-
ho lenního obvodu asídlil zde dêdiçnÿ
biskupskÿfojt. Církevní stavboujekostel
sv. Bartolomêjeze XIV. století. Nêmeckÿ
název Brüsau vznikl p‡episemçeského
j ménaa objevuje se vlistinnÿchprame-
nechz roku1513, kdysejiæ hovo‡í o mês-
tu B‡ezové.
Oobcích,jejichæzaloæení se klade do

prvníchdesetiletí XIV. století, si budeme
vyprávêt p‡í¿tê.

Radoslav FikejzHradec nadSvitavous kostelemsv. Kate‡iny.
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Staleté fotogra�e
sto let. Dnes by si tu stoupnout ani ne-
mohl, neboƒ po p‡echodu pro chodceje
nutnéconejrychleji opustit vozovku. Ata-
kéæenskése dnes nechtêlyvyfotit azají-
malysevíceozeliná‡skÿstánekna malém
træi¿ti, místo têch starÿch domû vJirás-
kovêulici. Av¿aknêconatéstaréfotogra�i
schází- atojezadnítrakt¿kolynanámês-
tí. Tentenkrátje¿tê vtéto podobê nestál
a byl postavenaæ napoçátku XX. století.
Ana¿e obytná hradební ba¿ta? Ta byla
vroce 1973jako památkovÿobjekt zres-
taurována do nynêj¿í podobyse st‡echou
pokrytou klasickÿm¿indelem. Vhistorii
v¿akslouæilakrûznÿmúçelûm, bydlel tu
prÿi malí‡, kterÿs nadávánímvyhazoval
své nezda‡ilé obrazy zjejího okna ven,
pozdêji tu byl sklad uçebnic pro ¿kolu,
¿kolní klubovna, depozitá‡ muzea, pra-
covi¿têstátní ochranyp‡írody, paki kvê-
tiná‡ství a dnesjev ní umístênobchûdek
s odêvyatextilemavedlej¿í budovaslou-
æí jako azylovÿ dûmÇeského çerveného
k‡íæe. Milo¿ Vanêk

‡íje n 2002 s t r a na III

P‡i prohlídce plakátukesvitavskÿm
letnímslavnostemjste si moæná v¿imli
vyti¿têné kresby Svitav, jak vypadaly
v XVIII. století. Mê naní zaujalo místo
zobrazující zbytekjiæních hradeb mês-
ta a hlavnê zachované hradební ba¿ty
v blízkosti mêstské brány, u níæ hradba
konçila. To mitakép‡ipomnêlojednusta-
rousklenênoufotodesku, respektive z ní
zhotovenoufotogra�i hradební ba¿ty, kte-
rou vyfotografoval O. Tyrolt kolemroku
1900. Jakÿmátatostavbapûvod? Svitavy
bylykoncemXIV. století obehnányhrad-
bami a vodními p‡íkopy. Jako obrannÿ
systémp‡estalyslouæitjiæ v XVIII. sto-
letí, neboƒomezovalyroz¿i‡ování mêsta.
Byly postupnê odbourávány, hlavnê na

poçátku XIX. století, jimi zasypávány
p‡íkopy nebo pouæívány nastavební ma-
teriál pro domy na p‡edmêstí. Zachovala
sev¿akba¿tas çástí hradebnízdi, alei ta
se stále zmen¿ovala. Ba¿ta bylazacho-
vánasnadproto, æezaçalaslouæit k obyt-
nÿmúçelûms p‡ilehlÿmdomem. Tenstál
za hradební zdí, která tvo‡ilajeho çelní
stênu. Nafotogra�i vidímejehovchodové
dve‡evedlep‡ístavkuzaplotem, kdestojí
dvakluci, kte‡í,jakjeznámo, senechtê-
li fotografovat. Takéæenskéne, kdyæ p‡i-
cházelyz Jiráskovyulice odnámêstí - aby
se t‡eba nedostaly do ‡eçí. To Hansi byl
jinÿkabrñák. Py¿nê si tustojí, ruce vkap-
sách, op‡eno novÿsloupelektrickéhovede-
ní. V¿ak mátakypamátku, atouæ dokonce

Muzejníçtvrtek
Odjarních mêsícûleto¿ního roku

jsmevámp‡i pravidelnÿchçtvrteçních
muzejníchbesedáchp‡edstavovalijed-
notlivé autory knihy �Vlastivêda mo-
ravská- Moravskot‡ebovskoa Svi-
tavsko�, kteroup‡ipravovaladovydání
MuzejníavlastivêdnáspoleçnostvBrnê.
Knihy, kterájesouçástíobrovskéhoency-
klopedického díla, jaké nemávesvêtê
obdoby. Cílemtéto encyklopedie bylo
aje seznamovat ve‡ejnost s kulturním
ahistorickÿmvÿvojemlidínaúzemí Mo-
ravy. Prvnísvazkyvy¿lyuævroce1897
avleto¿nímroce, tedypo více neæ sto
letechsepoda‡ilodokonçit zpracování
celého území historické Moravy. Snad
díky problematickému územnêsprávní-
muuspo‡ádání na¿ehookresusestalo,
æe poslednímsvazkem, kterÿ uzavírá
celouhistorickou‡adu,jeprávêregion
Svitavska a Moravskot‡ebovska.
Protoæejsme Vás s touto publikací

seznamovali vprûbêhumuzejníchçtvrt-
kû(a hodláme autoryjednotlivÿchka-
pitol na besedyzvát nadále), rozhodli
jsmeseslavnostní k‡est publikace
uspo‡ádat právê v muzeu a právê ve
çtvrtek3. ‡íjnav 15hodin. Pozváni
jsouzástupci Muzejní avlastivêdnéspo-
leçnosti v Brnê, auto‡i, starostové mêst
aobcí o kterÿch publikace pojednává
asamoz‡ejmêtaké zájemci z ‡ad ve‡ej-
nosti. Publikace o historii na¿eho re-
gionu, kterábude míttémê‡900stran,
z toho 50 stran barevnÿch p‡íloh zde
budetaké poprvé v prodeji. -bç-
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Rokses rokemse¿el ajásedímupsa-
cíhostroje, abychVámnapsalanêcoovÿ-
stavê, která nás çekáv‡íjnualistopadu.
Co napsat opêt po roce o vÿstavê, která
sesice konákaædÿrok, p‡estoje pokaædé
úplnêjiná? Ovÿstavê, kteráp‡eæilav¿ech-
nyzvraty (a nejen politické)? Ovÿstavê,
na které se uæ témê‡ pêtadvacet let set-
kávají auto‡i rûznÿchvÿtvarnÿchæánrû
arûzného vêku ze v¿ech koutû na¿eho
okresu? Ovÿstavê, která bÿvá kaædoroç-
nêjednouz nejúspê¿nêj¿ícha nejnav¿tê-
vovanêj¿ích?
Vÿstavními sínêmi svitavského muzea

zatêchpêtadvacetlet pro¿lourçitê nêko-
likset vÿtvarníkû. Nêkte‡í sepouze mihli
jednudvêsezóny, nêkte‡íjsoutétovÿsta-
vê vêrni po mnoholet. Nejvíc �krátkodo-
bÿch� vystavovatelûbÿvá mezi mladÿmi.
Ti seteprve hledají. Mnozí vsobê objeví
talent, na kterÿ pak navazují na odbor-
nÿchumêleckÿch¿kolách, mnozí prchnou
kjinémukoníçkuajennêkolik máloauto-
rûsevevÿtvarnémprojevuvevolnémça-
sevedlesvéhozamêstnání najdeavracíse
knêmucelÿæivot. Aprávêti tvo‡í základ-
nutohotoumêleckéhospoleçenství autorû,
kte‡í se pravidelnê schází ajejimspolu
viditelnê dob‡e.

P‡i kaædévÿstavêvzpomínámespoleçnê
naty, kte‡í uæ mezi nás nikdynep‡ijdou, ale
milévzpomínkynejennajejichobrázkyzû-
stávají. Vædyƒkdobyzapomnêl napoetické
pohledynahradSvojanovodjeho dlouho-
dobého kastelánaa malí‡e panaÆivného?
Najeholi¿áckÿkukuç p‡i vyprávêní o po-
vêstechhradu, kterÿsestaljehoceloæivotní
láskou? NaobrázkyVysoçinypronás stále
mladéhoapohotovéhoJosefaBohatého? Té-
mê‡vdevadesáti letech, po mrtviçce, malo-
val svou Vysoçinuabylo mus ní abarvami
mocdob‡e. Jehovêkbymunikdonehádal.
Çasto se samasebe ptám, proç právê

tatovÿstavakaædÿrokp‡ilákátoliknáv¿têv-
níkû. Moænájetotím, æe si kaædÿvybere
podlesvéhovkusuachuti. Krajinky, portré-
ty, pocitové umêní, d‡evo‡ezby, keramické
plastiky, uæitéumêní. Svitavská�P‡ehlídka�
je ta pravá vÿstava pro podzimní de¿tivé
odpoledne.
Atak Vás v¿echnyzvu do vÿstavních

síní Mêstského muzeaagalerie. Vÿstavu
zahájímespoleçnês autoryvsobotu
19. ‡íjnav 10hodindopoledne. P‡i
zahájení se mûæetetê¿it také naúry-
vekz novédivadelníinscenace�Slon�
v podáníloutka‡skéhosouboru�C�.

Blanka Çuhelová

Pozvánka na vÿstavu

Vÿtvarníci JozefFajmon, Miloslav ¢plíchal, ak. malí‡Ji‡í ¢kopek, Jaroslav ¢kranc
a Petr Bilinap‡i besedêpovernisáæi vÿstavy.

‡íje n 2 002s t r a na I V

Dvakrát dorokase schází ve svitav-
skémmuzeu vÿtvarníci na¿eho regionu
vlektory a diskutují nad p‡inesenÿmi
vÿtvarnÿmi díly. Naja‡ea napodzim. To
podzimní setkání máje¿tê jeden úkol
- asicevybrat práce navÿstavu, o které
si mûæete p‡eçíst na jiném místê této
strany. Ten leto¿ní poradenskÿ den se
budekonatzaúçasti ak. malí‡e Bo‡ivoje

Borovskéhovsobotu5. ‡íjna od 10
hodin dopoledne azváni jsou nejen
vÿstavní �harcovníci�, alev¿ichni, kte‡í
ve svémvolnémçase kreslí, malují, vy-
‡ezávají, modelují plastikyçi keramiku.
Chcete sly¿el názor odborníka, çi ostat-
níchvÿtvarníkû? Rádi byste p‡edstavili
svépráceve‡ejnosti? Neváhejte a p‡ijâte.

-bç-

STÅLÉ EXPOZICE
POHLED DO MUZEJNïCHSBïREK

Z HISTORIE PRAÇEK
SVITAVSKÅZASTAVENï

OSOBNOST
OSKARASCHINDLERA

• • • •
V¥STAVY

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

Vÿstava obrazûvÿchodoçeského malí‡e Mi-
lo¿e Petery
19. 10. - 24. 11.

P”EHLïDKA2002
Tradiçní vÿstava vÿtvarníkû svitavského
okresu
Vernisáæ: v sobotu 19. ‡íjna v 10 hodin
Otev‡eno: dennê mimo pondêlí 9-17,
vsobotu9-13 av nedêli 13-17 hodin

• • • •

OSTATNï AKCE
çtvrtek3.10. v 15 hodin

MUZEJNï ÇTVRTEK
Slavnostní k‡est publikace Vlastivêda mo-
ravská- Moravskot‡ebovsko a Svitavsko
sobota 5. 10. v 10 hodin

PORADENSK¥DEN
PROV¥TVARNïKY

Spojenÿs vÿbêremprací navÿstavu �P‡e-
hlídka 2002�

Kolyma vteleviziVlednuleto¿ního roku mohli náv-
¿têvníci svitavského muzea zhlédnout
vevÿstavníchsíníchzajímavouvÿstavu
fotogra�íz oblasti bÿvalÿchstalinskÿch
gulagûBUàPROKLETATYKOLYMO.
Autoryfotogra�íbyli mladíçlenové¿tábu
ÇeskételevizePraha, kte‡ív místech, kde
d‡ívestávalysovêtsképracovnítábory,
toçili zajímavÿdokument. Dokumentoli-
dech, kte‡í p‡esto, æe dotêchto vpravdê
nehostinnÿch míst p‡ijeli nedobrovolnê
azatrest, zûstali.
Olidech, kte‡í chtêjíz têchtohrûz-

nÿch míst udêlat turistickou atrakci.
Jednouz autorûtohoto �lmu byla Svi-
tavaçka Helena Svobodová a myjsme
slíbili, æe aæ �lmpobêæí vtelevizi, dá-
me Vámvêdêt. Taktedy: �lmKOLYMA
NAPRODEJsebudepromítat naÇT2
vpátek4. ‡íjna2002 ve22 hodinvpo-
‡adu�Zaçátky-starty�-dokumenty mla-
dÿchazaçínajícíchautorûatvûrcû.

-bç-

Poradenskÿden pro vÿtvarníky
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4. Pá 16:00- 17:00 hod. Bílÿ dûm
Posezení s DHdobrovolného
hasiçského sboru mêsta
Staufenbergz Nêmecka
Dirigent Joshen Pietsche
17:00- 21:00 hod.
Posezenís dechovÿmorchestrem
Svitavská dvanáctka Svitavy
Vstupné: dobrovolné

11. Pá 19:30 hod. Bílÿ dûm
Petr Spálenÿ
ùçinkují: PetrSpálenÿ, Milu¿kaVoborní-
ková a doprovodnáskupina
Vstupné: 100,- Kç

12. So 18:00 hod. Bílÿ dûm
Slavnostní koncert k35. vÿroçí
zaloæení PS Dalibor Svitavy
spoluúçinkují:
PS HlásekZ¢ Felberova Svitavy
PS GaudiumGymnázia Svitavy
PS VoxAngelorumZU¢ Svitavy
PS Otakar Vysoké Mÿto
Ocenêní dlouholetÿchçlenûsboru.
P‡ed koncertemje moæno si prohlédnout
archiv a kronikysboru.
Vstupné: dobrovolné

13. Ne 15:00 hod. Divadlo Trám
Divadlo HAD Hradec Králové:
Pejseka koçiçka
Pohádka pro dêti
Vstupné: 30,- Kç

18. - 19. Pá- So Divadlo Trám
Podzimní setkání s divadlem
u p‡íleæitosti náv¿têvy mladÿch hercû ve
Svitaváchz mêsta Banská ¢tiavnica
18. Pá 18:00 hod.
Spolupo‡adatel GymnáziumSvitavy
DOcela MAlédivadlo GymnáziaSvitavy:
Ch. Morgenstern: ¢ibeniçní písnê

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

DDS StromáçikZU¢ Banská ¢tiavnica:
Penelopinétrampoty
s Poseidonoma Odysseom
Soubor Tlupatlapa D¢ Svitavy:
A. Kliment: Strom
Soubor MIMO D¢ Svitavy:
D. Fischerová:
Andêl aneb Kniharekordû
19. So 13:00 hod. Divadlo Trám
ZU¢ Moravská T‡ebová:
Oskar Wilde: Slavíka rûæe
Soubor Bed‡ichové D¢ Svitavy:
Papírové drama
DDSStromáçikZU¢ Banská¢tiavnica:
¢ípenkarûæová
15:30 hod.
Hudební divadlo Svitavy: Vysoçina
17:00 hod.
Céçko Svitavy: Slon
Vstupné: dobrovolné

19. So 19:30 hod. Bílÿ dûm
Divadelní abonentní cyklus Podzim2002
Cimrman- Smoljak- Svêrák: Afrika
Vpo‡adí objevûçtrnáctá Cimrmanovahra
nás zavede do nitrakontinentutémê‡ ne-
dotçenéhocivilizací. Çe¿tí cestovatelése
tu setkají s podivnÿmkmenemlidojedû
a málemskonçí najejichjídelnímlístku.
Vstupné: 100,- Kç

20. Nel5:00 hod. Divadlo Trám
Malé divadlo Praha:
Brankazamçená na knoflík
PohádkanamotivykníækyJ. TrnkyZahrada.
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(proçlenyKPH,
dûchodce, studenty)

s t r a na V‡íje n 2002

P‡edstavenípro ¿koly:
1. ùt 8:30a10:15hod. Kino Vesmír
Divadlo Pohádka Praha:
Zlatovláska
Klasickáçinoherní vÿpravnápohádka.
Vstupné: 15,- Kç
Pro p‡ed¿k. M¢, 1. stupeñ

10. Çt 8:30a 10:30hod. Bílÿ dûm
Divadlo ¢pílberg Brno:
Kytice
Návrat k pokladuçeskéliteratury.
Vstupné: 15,- Kç
Pro 2. stupeñ, niæ¿í roç. S¢

18. Pá 9:00 a 11:00 Bílÿ dûm
TRADICE 2002
4. evropskÿfestival tradic afolkloru
Vystoupítanençí souboryz Gruzie, Lo-
ty¿ska a Chrudimi.
Vstupné: 10,- Kç
Pro p‡ed¿k. M¢, Z¢, S¢

21. - 22. Po- ùt 8:30a 10:15hod.
Divadlo Trám
Malé divadélko Praha
Brankazamçená na knoflík
Hrají Anna a Rostislav Novákovi
Vstupné: 12,- Kç
Pro M¢, 1. - 4. t‡ídy

Filmypro ¿koly:
4. Pá 8:15 a 10:15 Kino Vesmír
Divoké vçely
Vstupné: 25,- Kç
Pro 8. - 9. t‡ídy, S¢, SOU

7., 8., 9., 10., 11., 14., 15.
Po- Çt, Po- ùt 8:30hod. Kino Vesmír
HarryPottera Kámenmudrcû
Vstupné: 35,- Kç
Pro Z¢

Vÿstavy
(otev‡eno p‡i akcích SKS)

Divadlo Trám
Ji‡í Jelínek Hradec Králové:
Vobrázky
Bílÿ dûm
Tomá¿ Hladíka Miroslav Bouçek
Svitavy:
Vÿstavafotogra�íDalibor Svitavy
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Napohádku
podletrávyvodabêæí
avtétrávêprstenleæí,
vtomprstenukrálovství,
vtomkrálovstvípannaspí
avtomspánkutenince
ptáçekzpíváproprince.

(Vêra Provazníková)

Dramatická¿koliçkap‡i St‡ediskukulturních
sluæebveSvitaváchotevíránovout‡ídupro
dêti ve vêku 5- 6let.

Dramatická¿koliçkaroz¿i‡uje ve ¿kolním
roce 2002-2003 nabídku programû pro
dêti a mládeæ otyto kurzy:

Malování nasklo
Vede Monika Formanová
2x mêsíçnê

Háçkování a vÿroba
æonglovacích míçkû
VedeJana Mandlová, Monika Formanová
2x mêsíçnê

Náramkování
Vede Helena ¢ifrová, VeronikaJasanská
2x mêsíçnê

Æonglování
Vede VeronikaJasanská, Jana Mandlová
1xtÿdnê

Step
Vede mistr Bílekz Moravské T‡ebové
1xza2 mêsíce; 50,- Kçzacelodennílekci

Kurzystojí 20,- Kçzalekci mimo dêtí Dra-
matické ¿koliçky.
( Lekce =2 vyuçovací hodiny).
Zájemci, corádi tvo‡í, malují, zpívají, tan-
çí, p‡emÿ¿lí, hrají si a pracují, setkávají se
s ostatními alákáje divadlo hlaste se na
adrese: Dramatická¿koliçka, Purkyñova17,
Svitavy, nebo na tel. çísle: 461 535 058
ato do 31. 10. 2002.

NovékurzyDramatické¿koliçky

Pozvánka na koncertKPH

‡íje n 2 002s t r a na VI

Japonskÿhouslistapan Kobayashi p‡i-
jedezahrát svûj recitáli k nám. Nep‡ijede
aæ z Japonska, alejen z Brna, kdeje na
festivalu. Zatos vÿbornÿmpraæskÿmkla-
víristou panemHálou.
Pan Kobayashi je star¿í pán, kterÿza

seboubohatouhudební kariéruna mnoha
postechvJaponsku. Vletech1961-1964
studoval v Brnê, kde se stal zároveñ

koncertním mistrembrnênské filharmo-
nie.
Je pro mê záhadou, jak mohou lidé

z této ostrovní zemê na druhém konci
svêtatak milovat klasickouhudbu. Vædyƒ
jeto podobné, jako bychomse my masív-
nê zabÿvali t‡ebas hudbou arabskou....?
Na koncertê si naopak urçitê rádi po-

slechneme skladbujaponskou, abychom

i myzískali informaci o hudebnosti této
zemê.
VrecitálupanaKabayashiozazníi çes-

káhudba-jedináJanáçkovahouslováso-
nátaa dokoncei nêcoze Smetanovy Mé
vlasti. Urçitênás dûkladnêzah‡eje¢panêl-
skÿtanec ManueladeFally, kterÿprohous-
le p‡epsal slavnÿvirtuos Fritz Kreisler.
V‡íjnutedynatomtozajímavémkon-

certê urçitê nashledanou.
Blanka ¢efrnová

DOcela MAlé divadlo se p‡edstavuje...
Málokdoví, æe na Gymnáziuve Svita-

vách fungujejiæ sedmÿ rok dramatickÿ
soubor DOcela MAlé divadlo (zkratka
Divadlo DOMA), jehoæ çlenyjsoup‡ede-
v¿ímstudenti a studentkyleto¿ní septi-
my A...
Vuplynulÿchletechse na na¿emre-

pertoáruobjevilanap‡. inscenace na mo-
tivyrománuIvy Hercíkové Pêt holekna
krku, se kteroujsme uspêli i nacelostát-
ních p‡ehlídkách divadelníchsouborû.
Minulÿ rokjsme se rozhodli oko‡enit

na¿i çinnost ¿petkoudadaismuasecviçit
¢ibeniçní písnê Christiana Morgenster-
na. Nêkteréjeho texty se námpoda‡ilo
zhudebnit, takæevÿslednouformouna¿e-
ho p‡edstaveníjejakÿsi �skoromuzikál�.
Ohudební sloæku se námstará rocková
skupin(k)a, sloæenáz �muæské� çásti na-
¿ehosouboru. Stímto p‡edstavenímjsme
vystupovali nap‡. na p‡ehlídce divadel
Hudební mládeæe v Hradci Králové, na
Kostlivci v Kostelci nad Orlicí a Náchod-
ské Primasezónê...
Pro Amatérskou scénu napsala paní

Vítêzslava ¢rámková, jedna z porotkyní
nakrajskép‡ehlídce, o na¿emp‡edstave-
ní toto: �Dob‡e vystavênÿ scéná‡ vyuæil
Morgensternovÿchtextûnejenpro projev

nevázanéhravosti, alevytvo‡il z nichpod-
klad pro vÿpovêâ, která nepostrádala
hlub¿í smysl. Obdivuhodné bylo sepêtí
v¿echinterpretûsesdêlenímjednotlivÿch
textûajejichorganicképropojení v smys-
luplnÿ a pûsobivÿ celek. Samoz‡ej most
asouhra kolektivního projevu, spoleçné
cítêní i vnímání rytmu, nadhled, smysl
pro vtip, pohybové zpracování, nápaditá
práce s rekvizitou, jíæ tentokrát byla
funkçnêvyuæitávolejbalovásíƒ, to byla

pozitiva, zanêæ porotasouborunavrhla
udêlit diploms postupem na Wolkrûv
Prostêjov.� Tuto chváluv¿ak nacelostát-
ní p‡ehlídce vyst‡ídala kritika ponêkud
p‡ísnêj¿í...
Jste-li zvêdaví, jakÿ vÿsledek p‡iná¿í

na¿e amatérské divadelní úsilí, srdeçnê
Vás tímtozveme na�Poetické setkání�
vdivadleTrám, kteréseuskuteçní 18. ‡íjna
v 19:00 hodin.

Barbora Chybová
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5. So
Podzimní vÿlet do Brna
Náv¿têvasbêratelské burzypohlednic aji-
néhosbêratelského materiálus vÿletemdo
podzimní brnênské ZOO. Bliæ¿í informace
obdræíte natel. çísle: 604312692. P‡ihlá-
sitjet‡ebase nejpozdêji do 2. 10. 2002.

10. Çt 18:30 hod. NadaceJ. Plívy
49. cestovatelskÿ veçer
Z Çechaæ na Grónsko.
P‡edná¿í Mgr. Daniel Freitinger.

22. ùt 17:00 hod. NadaceJ. Plívy
Setkánípêstitelû kaktusû, sukulent-
níchatropickÿchrostlin
Poradnaprove‡ejnost o problémechs pês-
továnímpokojovÿchrostlin.

‡íje n 2002 s t r a na VII

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

Dûm dêtíamládeæe �Paleta�
Lan¿krounská 4, Svitavy, tel.: 461 533 743

e- mail: ddm@ddm.svitavy. cz, http://www. ddm.svitavy. cz

Nadace Josefa Plívy
Nám. Míru 80, Svitavy, tel. 0461/530237 Otev‡eno Po- Pá 9-1 2 14-17 hodin

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

8. ùt 13:00 hod. Rybník Rosniçka
Obvodní kolo
v p‡espolnímbêhu
9. St 15:30 hod. Cihelna
Pou¿têní drakû - ve‡ejná soutêæ pro
ve‡ejnost

12. So Leti¿tê Vendolí
Opohár DDMSvitavy F 1A
- ve‡ejnáleteckásoutêæ

19. - 20. So, Ne
Korálkování 8 - pobyt rodiçû s dêt-
mi na Svojanovê u Moravské T‡ebové
Informace p. Uher

19. So 9:00 hod. DDM
Pê¿í vÿlet s opékáním¿pekáçkû
a brambor
Bliæ¿í informace p. Hábík

26. So 10:00- 12:00 hod.
Keramické dopoledne pro
rodiçes dêtmi a dal¿í ve‡ejnost
Cena20,- Kç zaosobu

26. So 9:00 hod.
II. roçník
soutêæev rychlolezení na horol.
stênê ve sportovní hale
Startovné 20,- Kç

27. Ne
�Zamykání Orlice�
Tradiçní vodácko- turistická akce
Dal¿í informace p. Kuçera

28. Po 14:00 hod. DDM
Kpramenûm‡eky Svitavy
- vycházka prorodiçe s dêtmi

29. ùt 13:00 hod.
Soutêæe
na koleçkovÿchbruslích
29. ùt 9:00 hod. DDM
Prázdninovÿturnaj v deskovÿch
hráchpro ve‡ejnost
29. ùt 10:00 hod. DDM
Keramické dopoledne
pro ve‡ejnost
Cena20,- Kç/os.

P‡ijâtesi zahrátstolnítenis, softtenis, elek-
tronické¿ipky, stolní kopanou, florbal,
squash, hrynapoçítaçíchavyuæít INTER-
NET- dennêdo19:00hod., Soa Nepodo-
hodê.

Krouækyv DDM2002- 2003
turistickÿ, st‡eleckÿ, vodáckÿ, horolezeckÿ,
trampská kytara, country tance, karate,
klubíçko her, keramickÿ, angliçtina, cvi-
çenírodiçûs dêtmi, paliçkování, vÿtvarnÿ,
filatelistickÿ, aerobic, internet klub, poçí-
taçe, moderní komunikace, klub her, plas-
tikoví aleteçtí modelá‡i, svêt her, korálky,
cviçení pro dêti, draçí doupê, scifi-klub,
okresní internetovÿ çasopis, rodinnÿ klub
korálkování, pískámeproradost, sk‡ítek, ry-
bá‡skÿ, ornitologickÿ, outdoor, akvaristickÿ,
ekoherníçek, florbal, netradiçní sporty, kurz
znakové‡eçi zaçáteçníci apokroçilí, cyklo-
turistika, ¿achyapod.

17. 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. Çínskécviçení ÇCHI-KUNG
- pro zlep¿ení intuice, zpomalení stárnutí,
harmonizaci osobnosti
2. metoda, jaksámsebeléçit aseznámení
s tibetskÿmi mísami.
Kurz vede psychotroniçkaIrenka Plívová

14. Po 18:00 hod.
P‡edvolební setkání
s komunálními politiky vçele se
svitavskÿmstarostou VáclavemKoukalem.
P‡ijâtesi udêlatobrázek, kohobudetevolit.
Moderuje Franti¿ek Plíva.

Kaædépondêlív mêsíci od19:00hod.
CviçeníÇCHI-KUNGproabsolventykurzû

Kaædé úterÿ v mêsíci od 19:00 hod.
Orientální b‡i¿ní tance

7. - 13. ‡íjna
Tÿdenknihoven - celostátní akce
Vtêchto dnechjsouve¿kerésluæbyknihov-
nyzdarma(registracenovÿchçtená‡û, nevy-
bírají se sankçní poplatky, 30 minut práce
s Internetemzdarma).

8. ùt8:30a 9:30hod. Ottendorferûvdûm
Pohádky o pejskovi a koçiçce

III. Z¢Riegrova ul.
2. St 16:00 hod.
8. Kytarovÿ podveçer
posezení u ohnê s moæností opékání ve
¿kolní zahradê za doprovodu kytary.

Záchranná stanice
Zelené Vendolí

ve spolupráci sorganizacemi ochráncû
p‡írodyRopáci Jaromê‡aRybákSvitavy
4. - 18. 10. NadaceJosefa Plívy
4. Pá 17:00 hod. Vernisáæ
Vÿstava NEJSMETADYSAMI



1. ùt 19:30 hod.
Vloænici USA2001
Komorní rodinné dramarozvíjí závaænétémaro-
diçovskéláskyi odplatyzazloçin.
Reæie: Todd Field
Vstupné: 50,- Kç titulky 131 min.

2. - 3. St, Çt 19:30 hod.
Star Wars: EpizodaII.
- Klonyútoçí USA2002
Novásci-�fantazie propojuje dvaæánrovê odli¿-
né p‡íbêhy, napodobujícíklasické hollywoodské
æánryçty‡icátÿchlet... Impozantní podívaná.
Námêt, scéná‡ areæie: George Lucas
Vstupné: 50,- Kç dabováno 142 min.

4. Pá 19:30 hod.
Amores Perros
- Láskajekurva Mexiko 2000
Láska. Zrada. Smrt. Nev¿ední povídkovÿtrip-
tych. Filmovÿ adrenalin s Oscarovou nominací.
Reæie a produkce: Alejandro Gonzáles Inarritu
Vstupné: 52,- Kç od15let titulky 154 min.

5. - 7. So, Ne, Po 19:30 hod.
Musímtêsvést Novÿ çeskÿ �lm!
Bezcitná hra o city. P‡íbêh manæelského troj-
úhelníku: I. Chÿlková, J. Kraus aI. Trojan.
Scéná‡ areæie: Andrea Sedláçková
Vstupné: 55,- Kç 87 min.

8. ùt 19:30 hod.
GosfordPark GB, USA2001
Çaj o çtvrté, veçe‡e vosm, vraædao pûlnoci. Kri-
minální komedie. Podzim1932 v Anglii.
Námêt areæie: Robert Altman
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 137 min.

9. St Filmovÿklub 19:30 hod.
Iris GB, USA2001
Jejímnejvêt¿ímtalentembylo umêní æít. Æivoto-
pisnÿ�lmostrhujícíláscespisovatelkyIris Mur-
dochové a profesoraliteraturyJohna Bayleyho.
Reæie: Richard Eyer
Vstupné: pro çleny FK30,- Kç

ostatní: 40,- Kç titulky 91 min.

10. - 11. Çt, Pá 19:30 hod.
Vosí hnízdo Francie 2002
Akçní velkorozpoçtovÿthriller s nejvêt¿ími fran-
couzskÿmi hvêzdami souçasnosti.
Reæie: Florent-Amilio Siri
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 105 min.

12. - 13. So, Ne 17:00 a 19:30 hod.
Asterix a Obelix:
Mise Kleopatra Francie, SRN2001
Komedie podle legendárního komiksu. Vhlav-
níchrolích: G. Depardieu a Ch. Clavier
Scéná‡ areæie: Alain Chabat
Vstupné: 50,- Kç dabováno 106 min.

14. - 15. Po, ùt 19:30 hod.
Spider Man USA2002
Kdojsem? JsemSpider Man! Dobrodruænÿ �lm
podle kresleného seriálu.
Reæie: SamRaimi
Vstupné: 55,- Kç titulky 121 min.

16. - 17. St, Çt 19:30 hod.
Dost USA2002
Kdyæ vámnikdo nepomûæe, nezbÿvá, neæ bojo-
vat. J. Lopez v hlavní roli akçního dramatu.
Reæie: Michael Apted
Vstupné: 55,- Kç titulky 114 min.

18. - 20. Pá, So 17:00 hod.
Ne 15:00 a 17:00 hod.

Liloa Stitch USA2002
Rodinnÿ animovanÿ dobrodruænÿ �lm... Sbliæo-
vání malé holçiçky Lilo a podivného psa Stitch.
Scéná‡ areæie: Chris Sanders
Vstupné: 50,- Kç dabováno 85 min.

18. - 20. Pá, So, Ne 19:30 hod.
Prostêsexy USA2002
Romantická komedie... bez cukru!
Vhlavní roli: Cameron Diazová
Reæie: Roger Kumble
Vstupné: 55,- Kç titulky 84 min.

21. - 23. Po, ùt, St 19:30 hod.
Znamení USA2002
Sci-�horor. Rodinné drama.
Vhlavní roli: Mel Gibson
Scéná‡ areæie: M. Night Shyamalan
Vstupné: 57,- Kç titulky 106 min.

24. Çt Filmovÿklub 19:30 hod.
Sen + Zloçinatrest
Sen Novÿ çeskÿ �lm!
SEN...se musí proæít,... nezáleæí, jakje dlouhÿ...
ale jakje silnÿ. Krátkÿ symbolickÿ �lmpodle
povídkyJana Weisse. Vhlavní roli: Karel Roden
Scéná‡areæie: Milo¿J. Kohout 21 min.
Zloçinatrest Finsko 1983
AdaptacerománuF. M. Dostojevského. Debut
dnes slavnéhoreæiséra Aki Kaurismäkiho
titulky 91 min.
Vstupné: pro çleny FK: 35,- Kç, ostatní: 45,- Kç

25. Pá 19:30 hod.
Bou‡livásvatba

USA, Indie, Itálie, SRN, Francie 2001
Çty‡i dny açty‡i noci naindické svatbê.
Reæie: Mira Nairová
Vstupné: 55,- Kç titulky 114 min.

26. - 27. So, Ne 19:30 hod.
Ránov Benátkách Francie, Itálie2002
Cesta za svêæímvzduchemitalskÿch Benátek
a neru¿enÿmpokou‡ením. Poetická komedie.
Scéná‡ areæie: OtarIosseliani
Vstupné: 55,- Kç titulky 123 min.

28. - 29. Po, ùt 19:30 hod.
Jaknavêc USA, GB, SRN, Francie 2002
Oflirtování svobodného muæe. Hugh Grant vhlav-
ní roli �lmu plného anglického humoru.
Reæie: Paul a Chris Weitzové
Vstupné: 55,- Kç titulky 102 min.

30. St, 19:30 hod.
Rokâábla ÇR2002
Kdyæ vydræíte mlçet, usly¿íte melodie lidí ko-
lemsebe. Franti¿ek Çernÿ a Çechomor, Jarek
Nohavica a Karel Plíhal ve �lmu Petra Zelenky.
Vstupné: 52,- Kç 88 min.

31. 10. a 1. 11. Çt, Pá 19:30 hod.
Muæi v çerném2 USA2002
Pokraçování jednoho z nejúspê¿nêj¿ích �lmû.
Reæie: Barry Sonnenfeld
Vstupné: 57,- Kç titulky 89 min.

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 602 969 647

1. ùt 20:00 hod.
Vloænici USA2001
Vstupné: 50,- Kç titulky 131 min.

2. - 3. St, Çt 20,00 hod.
Star Wars: EpizodaII.
- Klonyútoçí USA2002
Vstupné: 50,- Kç dabováno 142 min.

4. Pá 20:00 hod.
Amores Perros
- Láskajekurva Mexiko 2000
Vstupné: 52,- Kç od15let titulky 154 min.

5. So 20:00 hod.
Musímtêsvést Novÿ çeskÿ �lm!
Vstupné: 55,- Kç 87 min.

8. ùt 20:00 hod.
GosfordPark GB, USA2001
Vstupné: 50,- Kçod15let titulky 137 min.

9. - 11. St, Çt, Pá 20:00 hod.
Vosí hnízdo Francie 2002
Vstupné: 50,- Kç od15let titulky 105 min.

12. So 20:00 hod.
Asterix a Obelix:
Mise Kleopatra Francie, SRN2001
Vstupné: 50,- Kç dabováno 106 min.

15. ùt 20:00 hod.
Spider Man USA2002
Vstupné: 55,- Kç titulky 121 min.

16. - 17. St, Çt 20:00 hod.
Dost USA2002
Vstupné: 55,- Kç titulky 114 min.

18. - 19. Pá, So 20:00 hod.
Prostêsexy USA2002
Vstupné: 55,- Kç titulky 84 min.

19. So 15:00 hod.
Liloa Stitch USA2002
Vstupné: 50,- Kç dabováno 85 min.

22. - 24. ùt, St, Çt 20:00 hod.
Znamení USA2002
Vstupné: 57,- Kç titulky 106 min.

25. Pá 20:00 hod.
Bou‡livásvatba

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

26. So 20:00 hod.
Ráno v Benátkách

Francie, Itálie 2002
Vstupné: 55,- Kç titulky 123 min.
29. ùt 20:00 hod.

Jaknavêc USA, GB, SRN, Francie 2002
Vstupné: 55,- Kç titulky 102 min.

30. St 20:00 hod.
Rokâábla ÇR2002
Vstupné: 52,- Kç 88 min.

31. 10. a 1. 11. Çt, Pá 20:00 hod.
Muæi v çerném2 USA2002
Vstupné: 57,- Kç titulky 89 min.

KINO VESMïRtel.: 461 531 446
Pokladna otev‡ena kaædÿ den17- 20 hod.
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