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z gymnázia - Ji‡í Mach a Ji‡í Æilka a his-

torik svitavského muzea Radoslav Fikejz.

Ajá uæ se tê¿í m, aæ se do ní zaçtu a budu

je listopad, ças, kdy se den krátí a noc

odhalovat taje na¿eho regionu. Jak to zde

a snad na nás na v¿echny padá ças od çasu

druhé svêtové války? Jakse vyvíjela kvête-

vypadalo v pravêku, za husitskÿchválek, za

prodluæuje, sluníçka je çí m dál ménê

na a co dnes ví me o faunê kolemnás? Jak

tzv. chandra(tí mto slovemoznaçovala moje
maminka pocity nespokojenosti, s mutku, úna-

setu bydlelo a pracovalo? Aco dêlali na¿i

je to vlastnê ten nejlep¿í ças zalézt doma

tu po nich mnohé umêlecké památky. Ví me

voñavÿçaj, kafe, sva‡it vínos ‡ebíçkema sko-

Laçnova, Çty‡iceti Lánû, Vendolí?

p‡edkové ve svémvolnémçase? Zûstaly nám

vy, zkrátkadeprese). Ale- uvêdomujetesi, æe

kde ajaké? Aco ví me o historii Moravského

pod deku, stulit se do klubíçka, uva‡it si

Pûvodní zámêr Musejního spolku v Brnê,

‡icí (dle vlastní chuti a nálady) a zaçíst se do

kterÿ zaçal tuto encyklopedii v roce 1897

nové kníæky? Vknihkupectvíchi v knihovnê

jich mají p‡ehr¿li, alei myjs me pro vás ke

vydávat, byl zpracovat celou historickou‡adu

nep‡ehánêla, na té jedné js me se trochu

ky, o celÿch sto let. Nic ménê kniha je na

konci roku dvê nové p‡ipravili. Tedy, abych

víc a na druhé trochu míñ podíleli.

První z nich bude v prodeji v çase p‡ed-

do roku 1902. Opozdil se, témê‡ symbolic-

nejzají mavêj¿íchz mên na¿eho mêsta a urçi-

svêtê, encyklopedie je dokonçena právê

na¿í mregione m, 67. svazke m. A myslí m

vánoçní m, vydavatelembude Mêstské mu-

tê se k níje¿tê nastránkách Lucernyvrátí me.

si, æe neuplyne mnoho çasu a právê vyda-

ji ve spolupráci se svitavskÿmfotografem

uplynulÿcht‡í let, vydavatelemje Muzej ní

k sehnání uæ pouze v antikvariátech,jakje

zeuma galerie ve Svitavách a p‡ipravujeme

Josefem Çermákem. Urçitê si pamatujete

Atu druhou, kteráse p‡ipravovala bêhem

a vlastivêdná spoleçnost v Brnê a podílelo

to s vêt¿inoutêchto publikací, zabÿvajících

právê teâ dræí mv ruce. Mezi jednotlivÿmi

ském muzeu a také v Informaçní mcentru

na fotografie, zachycující z mêny rûznÿch

se na ní t‡iadvacet autorû zvuçnÿchj men,

Otom, æe jsou tyto porovnávaçky pro

autory, pracovníky vysokÿch ¿kol, Akademie

svitavskÿch zákoutí v okresních novinách.

çtená‡e zají mavé, svêdçí i to, æe v nich po-

kraçujemei nastránkáchna¿í Lucerny. P‡i-

pravovaná kniha bude zachycovat padesát

né  Moravskot‡ebovsko a Svitavsko bude

vêd a Moravského národního muzea najdeme

také t‡i svitavskáj ména. Pro Svitavyje çest,

æe se na knize podíleli dva pedagogové

Takové obyçejné vêci...

se regionem. Zatí mje k sehnání ve svitavmêsta Svitav.

Dobrÿ den a p‡íje mné podzi mní çtení

- p‡eji vám¿ƒastnouruku p‡i vÿbêru knihy.

Blanka Çuhelová

tamjistojistê nebylo, protoæe bych si toho v¿i ml. Tak ani nevní máme vêci v¿ední,

nápisy, reliéfy, znaky, ozdoby nafasádáchçi

Stalo se vámnêkdy, æe objevíte ve mêstê

zpamêti popsat, ale nêjaká drobnost vám

sloupy, schodi¿tê, lampyajá neví m, coje¿tê.

nová? Æe chodíte po známé ulici, mûæeteji

znám, æe bych se v tu chvíli vsadil, æe to

kolemnichæ chodí me - branky, ploty, m‡í-

vêc, o které si myslíte, æe musí bÿt zbrusu

p‡esto unikla? Mnê ano a up‡í mnê se p‡i-

Mnohdy ale zûstávají bez pov¿i mnutí i vêci,

æe, zábradlí - zkrátkato umêní, pro nêæ se

væilo oznaçení umêlecké ková‡ství. P‡itom
mêl málokterÿ materiál ve vÿvoji lidstvatak

rozhodnourolijako æelezo. Nebyli to pouze

Sumerové, Asy‡ané, Egypƒané, Etruskové

çi ”ekové a ”í mané, alei Chalybové nebo
Çíñané, kte‡í znali vÿrobu a zpracování

æeleza. Çlovêk se snaæil utvá‡et æelezo ne-

jen k uæitku, alei k pouhé ozdobê, v na¿em
p‡ípadê i praktické. Tak se tedy poj âme

projít po mêstê a vy zkuste uhodnout, kde

se m‡íæ çi plot nachází. Uvidíte sami, æetakové obyçej né vêci mají svoji minulost.

Odpovêâ v tomto çlánku v¿ak nehledejte,

poçkejte si na dal¿í pokraçování. Myzatí m

F
oto V
. F
ochler

budeme kout æelezo, dokudje æhavé.

Radoslav Fikejz

s t r a n a II

Od nepamêti k souçasnosti-XIV
U nêkterÿch vsí svitavského okolí si

k‡oví mprotékající m. P‡ívlastek Moravská

vûbec nejs mejisti roke mjejich zaloæe-

získala v protikladu ke vsi Chrastavec,

chovaly, byly-li vûbec vystaveny, o datu

území Çech. Rychtaje zde p‡ipomínána

ní. Zakládací listiny se povêt¿inou nedo-

zaloæení se buâ dovídáme z pozdêj¿ích
konfirmací privilegií, neboj ménoje uvedeno v soupisech lén olomouckÿch bis-

kupû. Takovÿ soupis byl po‡ízen vletech

kaple.

roku 1361 biskupe mJane mOçke mz Vla-

¿i mi. Církevní stavbouje kaplesv. Isidora

do nového kostela sv. Petra a Pavla jako

Ves Vendolí (nê m. Stangendorf) se
objevila v soupise lén z roku 1320, ale

z poloviny XVIII. století a evangelickÿ kos-

její ko‡enyjsou asi star¿í. Názevzískala

Se Svitavami sdílel osud Laçnov (nêm.

von Friedberg, pozdêj¿í m moravskÿmko-

vuje ve vÿ¿e z mínênémsoupisu. Jeho ná-

název W
eyndol pochází z roku 1535 a od-

Lotschnau), jehoæj méno se poprvé obje-

ho, ale zdá se, æe vÿchozí m bode m by

zevje odvozen od osobníhoj ména Laçen,

první dokladyj menobcí nebo pomístních

roku 1655. I Laçnov mêl p‡ívlastky Mo-

názvû.

husitskÿch válek zniçeno a obnoveno aæ

v roce 1501. Pûvodnê gotickÿkostel z polo-

v roce 1323 ajejí privilegia potvrzena

tace p‡i urçování stá‡í obcí. Obce samy

mohl bÿt rok 1320, kdy se právê objevují

v XV
. století, privilegium bylo bêhe m

viny XIV
. století byl v roce 1913zaçlenên

telík z roku 1889.

mohou bÿt data zaloæení ponêkud star¿í-

biskupa Bruna, i kdyæ p‡í mÿ doklad o tom

chybí. Rychta ve Skleném existovala jiæ

která leæela v têsném sousedství, ale na

1318- 1326za ú‡adu biskupa Konráda

ajeho údaje námslouæíjako nejstar¿í da-

li st op a d 2 0 02

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

nê meckÿ ekvivalent p‡ejat z çe¿tiny od

ravskÿ a Çeskÿ, které v roce 1945 zanik-

po své mlokátorovi Dietrichu Stange m
mo‡í mz druæiny biskupa Bruna. Çeskÿ

kazuje k nê mecké mu vÿrazu pro vrbové
proutí W
eidl/ W
eidenrute. To by mohlo zna-

menat, æe natomto místê existovalaje¿tê

nêjaká star¿í nêmecká osada, která mohla

To je p‡ípad vsi Javorník, v pramenech psáno in Achorns. Místní j méno

ly. Osada byla pûvodnê slovanská, ale

vêt¿í kolonizace území probêhlaza biskupa

literatu‡eje z miñovánai hypotéza zaloæení

nování vrchu nebolesa). Nêmeckÿ název

ale privilegium bylo zniçeno ohnêm, atak

a usuzuje se tak podle dvoutesanÿch ka-

vzniklo dle adjektiva javornÿ (poj me-

Bruna, kterÿzde vysadil svobodnourychtu,

M
ohren vznikl ze pojení zum Ahorne

biskup Jind‡ich Berka z Dubé jej v roce

v listinách objevil v roce 1501. Kroku

Laçnov pat‡il do mírovského panství, ze

(ujavora) - zu M
ohren. Çeskÿ název se

bÿt pro çeskéj méno vzorem. V nêmecké

osady najakési odboçce kupecké stezky
menû s letopoçte m1149, kteréjsouza-

1329 obnovil. Zají mavé je, æe açkoliv

zdêny ve vêæi kostela. O stá‡í obce by

1320je obec uvádênajako souçást svi-

vsi byl odvádên platlitomy¿lské kapitule.

loæenÿlitomy¿lskÿmi premonstráty kolem

dræbu Henslinz Mírova. OJavorníku ne-

kaple P
. Marie (snad kolemroku 1800),

skoufarnost do roku 1558.

nislav Thurzo potvrdil rychtá‡i Pavlovi

stræena.

tavského panství, roku 1388 má zde
sly¿í me aæ do roku 1501, kdy biskup Staz Javorníka privilegia nasvobodnourych-

tu. Kostel Nejsvêtêj¿í Trojiceje postaven

Církevní stavbou byla pozdnê barokní

která byla podle pamêtníkû v roce 1976

mohl vypovídat i kostel sv. Ond‡eje, za-

roku 1260. Tento ‡ád pak spravuje vendolDal¿í m vÿznamnÿm rokem v prame-

nechje rok 1347, kdy vratislavskÿ bis-

O nêco star¿í obcíje ves Sklené, jejíæ
názevje pravdêpodobnê odvozenodloká-

kup P‡eclav z Pogorellyrozdêlil majetek

nech uvádí název Gleserdorf, çesky aæ od

ství (1344). Tak se v listinách objevila

pre monstrátské kapituly a çást p‡içlenil

ve stylu pozdního baroka kole m roku

tora Glesera. Jiæ v roce 1317 se v prame-

Obec Moravská Chrastová (nê m.
Chrostau) pat‡ila v roce 1320 rovnêæ ke

roku 1525. Je moæné vyvrátit domnênky
o pûvodní sklá‡ské huti, jeæ by mohla dát

ku 1412je osada nazÿvána Kecendorf,

znêl Chrastava, p‡ipomínaje osaduzaloæe-

cování skla nebyly v okolí podmínky. Za-

æe se jedná o Koclí‡ov u Svitav. Farní
kostel sv. Jakuba Vêt¿ího a sv. Filo mé-

1800.

svitavské provincii. Její název pûvodnê

nou na k‡ovinatém místê, nebo na potoce

osadê j méno, protoæe pro vÿrobu a zpra-

loæení obce je nutné klást do kolonizace

novê vzniklé mu lito my¿lské mu biskupKuncova ves (nêm. Cunczendorf
). Od ro-

pak Ketzelsdorf. Jistêjste se dovtípili,

ny spravoval poliçskÿ dêkanát a od ro-

ku 1358 litomy¿lské biskupství. Kostel
byl v roce 1771 p‡estavên do dne¿ní po-

doby. Jako majetek náleæí obec v prûbêhu

staletí vÿznamnÿm¿lechtickÿmrodûm

- Kostkûmz Postupic, Pern¿tejnûm, Trautmannsdorfûm, Vald¿tejnûma Thurn Taxi-

sûm.

Podlitomy¿lské panství náleæelataké

ikols), o níæ první doM
ikuleç (nêm. N
klad nachází me také v roce 1347. Název
nese po lokátoru Mikulá¿i a zanedlouho

po její m vysazení byla osídlena i osada

Kukle. Obê místa jsou snad svázána
s kupeckou stezkou, která tudy vedla do

mikuleçského údolí na Litomy¿l. Vzácnÿ

je pûvodnê gotickÿ kostel sv. Ji‡í v Mikul-

çi, kterÿ byl sice baroknê p‡estavên ve

2. polovinê XVIII. století, ale interiér

zdobí nástênnéfresky dle návrhu Mikolá-

Pozdnê barokní kaple P
. Marie v M
oravském Laçnovê

¿e Al¿e z roku 1900.

Radoslav Fikejz

li st op a d 2 0 02

Pozvánka na vÿstavu
Aæ do 24. listopadu mûæete ve vÿstavních
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Rostislava Hycla çi Zbyñka Karala máte

P‡ehlídka 2002 v têchto po¿ mournÿch
podzi mních dnech nebude vûbec ¿patné.

Aabych nezapomnêla! Koncemlistopa-

du zahájí me vÿstavu Souçasná ilustraçní

síních svitavského muzea nav¿tívit vÿstavu

pocit, jako byste se procházeli mezi stromy,

tvorba, na které se vám p‡edstaví známí

Vás na ni sice uæ v ‡íjnu, kdyse p‡ipravovala,

se soust‡edí spí¿e na dokonalost tvaru

ji ve spolupráci s Galerií vÿtvarného umêní

se s Vámi nepodêlila o aktuální pocity.

Ji‡ina Seková se na svÿch kachlích zhlédla

více aæ p‡í¿tê.

prací na vÿstavujsemsi stÿskala: proboha,

vztek, radost se dají vædy najít v ‡ezbách

vÿtvarníkû svitavského okresu. Zvalajsem
ale nyníje uæ na svêtê a mnê to nedá, abych
Po poradenskémdnua vÿbêruvÿtvarnÿch

jak z tolikatak rûznorodÿch autorû (vysta-

které vidíte p‡edsebou. Zatí mco Ale¿ Seka

a glazury tzv. uæitého umêní (vázy, misky),

ve svitavské m námêstí. Láska, s mutek,

Vítêzslavy Morávkové. Letos vévodí vÿstavê

vujejichletos 48!) stvo‡it vÿstavu, na které

její Andêl, kterÿze v¿eho nejvíc p‡ipomíná

notlivé obrazy, sochy, keramikai ‡ezby mohly

s novÿmi kouzelnÿmi figurkami do betlé-

i navzájemoslovovaly? P‡estojs me se v¿ich-

a d‡evênÿmi kamínky do kapsy. Jind‡ich

námzda‡ila, to musí posouditjejí náv¿têv-

Svÿmi dvê ma figurativní mi obrazy a také

by sejednotlivá díla neru¿ila? Kde byjed-

bÿt po dobu pêti tÿdnû pospolu at‡eba se

ni na instalaci této vÿstavy tê¿ili. Jestli se

nadêji. Ani letos nechybí Jaroslav ¢kranc
ma a Franti¿ek Dubovskÿ se svÿmi læícemi

Pevnÿ byl na vernisáæi zastoupen dvakrát.

níci, já z ní mámpocit p‡íjemnÿ.

jako vÿtvarníkinscenace Slon, jejíæ ukázka

nÿchroçních období od Miloslava ¢plícha-

generace? Snads vÿji mkout‡í dívek- Petry

Franti¿ka Hrdliçkyst‡ídají technickyrûznê

derové nevidí svêt p‡íli¿ poeticky. Syrovê

Námv¿emznámou krajinu Vysoçiny rûz-

la, Miloslava Bulvy, Miroslava Brandejse,

pojaté portréty od Aloise Va¿íçka, Petra Bi-

potê¿ila náv¿têvníky vernisáæe. Aco mlad¿í
Vichrové, Magdy Honzálkové a Dany Schrö-

pojaté vyprávêcí kresby Petra Patoçky, de-

liny, Václava Nováka çi Zdeñky Semecké.

formovanÿ obliçej a postava u soch Davida

p‡íznivce mají na vÿstavê obrazy Jana ¢tê-

- samoty a vzpomínek na mládí v obrazech

Témê‡ nemênnÿ rukopis aléta své skalní

pánka, Miroslava Blaæka, Milo¿e Vañka, na-

opak z‡ej mê p‡ekvapí svou çernohumornê
vtipnou kamennou Pinâusovic rodinou‡ez-

bá‡ Ji‡í Kosina ajemnÿmi æenskÿmi posta-

vami Jana Çubrdová, kterou známe spí¿e

Resseka, zají mavé srovnání závêru æivota

Lenky Jelínkové. Ale abych neskonçila

p‡íli¿ pesi misticky. Precizní mtechnickÿm

letos na vÿstavê vitraje - závêsná Magdy

vé v Brnê nezap‡e svûj ús mêvnÿ a s mí‡livÿ

chaely Zelenkové.

la Lhotská svÿmi laskavÿmi obrázky na skle

níkyjse m ne mêla v úmyslu, p‡esto jse m

(Trhání jablek, Domek u trati). U obrazû

Muzejní
çtvrtek
P‡i k‡tu knihy Vlastivêda moravská,

o které pí¿i najiném místêtéto Lucerny,
jsemslíbila, æe v p‡edná¿kách a besedáchs autoryjednotlivÿchkapitol budeme pokraçovat. Atakjs me nalistopad
pozvali PhDr. Jaroslava Sedlá‡e z Masarykovy univerzityv Brnê, kterÿzpracoval velice zají mavou kapitolu, a sice

umêlecké památky na¿eho regionu.
Kdyæjsems ní mtelefonicky domlouvala
p‡edná¿ku, p‡iznal se, æe má zpracováno
t‡ikrát více materiálu, neæseve¿lo do publikace a zají mavÿchfotografií nepoçítanê.
Máme setedy urçitê nacotê¿it. P‡edná¿ka spojená s besedou se bude konat ve
çtvrtek 28. listopadu v 1 7 hodin.
-bç-

a kovovástudie oçí urçitê nepotê¿íjen dêt-

vyza‡ují perokresby Franti¿ka Çermáka. Tento

pohlednasvêt kolemsebe, stejnêjakoJarmi-

Blanka Çuhelová

znaçují objekty Terezy Venclové ajejí Drak
ské diváky, stejnêjako keramická Ponorka

absolvent Vysoké ¿koly umêlecko-prûmyslo-

v Havlíçkovê Brodê. Ale o té vám napí¿i

zpracování m, nápade m a hravostí se vy-

jako autorku aæ technickÿch keramickÿch
objektû (ve tvarui barvê). Jemnost a nêhu

ilustráto‡i z celé Çeskérepubliky. Po‡ádáme

çi Sk‡ítek Jana Vost‡ela. Apremiéru mají
Honzálkové a drobné v podobê ¿perkû Mi-

Vyj menovat v¿echny vystavující vÿtvar-

Vás snad p‡esvêdçila, æezhlédnout vÿstavu

STÅLÉ EXPOZICE

POHLED DO MUZEJNïCH SBïREK
Z HISTORIE PRAÇEK

SVITAVSKÅ ZASTAVENï
OSOBNOST

OSKARA SCHI NDLERA
•

•

•

•

V¥STAVY

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

P”EHLïDKA 2002
Tradiçní vÿstava vÿtvarníkû svitavského

okresu

28. 1 1. 2002 - 5. 1. 2003

SOUÇASNÅ

ILUSTRAÇNï TVORBA
Vÿstava nejvÿznamnêj¿ích autorûsouçasné

ilustraçní tvorby p‡ipravená ve spolupráci

s Galerií vÿtvarného umêní v Havl. Brodê
Otev‡eno: dennê m
i mo pondêlí 9- 17,

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

•

•

•

•

OSTATNï AKCE

çtvrtek 28. 11. v 1 7 hodin

MUZEJNï ÇTVRTEK

Rostislav Hycl: Krajina

PhDr. Jaroslav Sklená‡
Umêlecké památky Svitavska a Moravsko-

t‡ebovska

st rana I V
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Po‡ady St‡ediska kulturních sluæeb

Inf
ormace o v¿ech chystanÿch i jiæ uskuteçnênÿch po‡adech SKS, vçetnêf
otodokumentace, najdete na www.kultura-svitavy
. cz

Vÿstavy

(otev‡eno p‡i akcích SKS)
Bílÿ dûm

To má¿ Hladík - fotograe
Fotografickÿ cyklus FI NÅLE NA NÅ-

MëSTï

10. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám
Divadlo ELF Praha:

O kalifu çápovi

aneb Zlodêj z Bagdadu

Vÿpravná pohádka sloutkami, maskami,

kouzly a vûní z Arábie, plná napêtí a hu-

moru. Je o králi, kterÿ se promênil vçápa

Ji‡í Plaçek - fotograe

a zapomnêl kouzelnou prûpovídku, jak na-

Divadlo Trám

W
ilhel ma Hauffa. Dêti i dospêlí ocení vyna-

Ji‡í Jelínek Vobrazy

bÿt zpêt lidské podoby. P‡íbêhje na motivy

lézavost inscenátorû a uæasnou nad mnoæ-

. Marie
19. ùt 19: 30 hod. Kostel N. P
Koncert KPH
Koncert barokní a duchovní hudby

Trio barokní hudby

Petr Jeníçek - flétna
Franti¿ek Boçek - varhany

Hana ¢ruba‡ová - soprán
Vstupné: 45,- Kç, sleva 30,- Kç pro çleny

KPH, dûchodce, studenty

27. St 19: 30 hod. Bílÿ dûm

ství mjevi¿tních kouzel.

Çecho mor

Vstupné: 30,- Kç

Vstupné: 140,- v p‡edprodeji a 150,- na

Vstupné: 100,- Kç

11. Po 19: 30 hod. Bílÿ dûm
Divadelní abonetní cyklus PODZI M2002

29. Pá 1 7: 00 - 21: 00 hod. Bílÿ dûm

3. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám

Robinson Jeffers:

1. Pá 19: 30 hod. Bílÿ dûm

Har monické setkání æánrû

Jaroslav Svêcenÿ a Petr Malásek

Reæie: Jan Proke¿

K
licperovo divadlo Hradec Králové:

Divadlo Mrak Havlíçkûv Brod:

Pastÿ‡ka putující k dubnu

O Budulínkovi, O Otesánkovi, Hrneç-

TAVBA na poçest legendární inscenace

Trojlístek pohádek

Hraje uvádêna v rámci projektu VELKÅ

ku, va‡
Hlavní hrdinové pohádekjsou nositeli nê-

Josefa Kroftyve Studiu Besedav roce 1982.

dohlavost, neposlu¿nost,...), které zaviní

J. Vrána, D. Steigerwald, H. Pech a dal¿í

kterÿch povahovÿch vlastností (lakota, tvr-

pohádkovÿ p‡íbêh. Pohádkyjsoulehce p‡i-

odêny do stylu country - p‡edev¿í m po

Reæie: Marián Pecko

místê

Posezení s dechovkou
Svitavanka Svitavy
Vstupné: dobrovolné

P‡edstavení pro ¿koly:

4. Po 8: 30a 10: 15 hod. Kino Ves mír

Hrají: P
. Vÿtvarová, J. Klepl, D. H‡ebíçek,

Trojlístek pohádek

Vstupné: 100,- Kç

Pro M¢, 1. - 3. t‡ídy

hudební stránce. Vinscenaci je pouæito

15. Pá 19: 30 Ottendorferûv dûm

nují se s hrouæivého herce. V pohádkách

konzervato‡e

18 loutek nejrûznêj¿ích druhû a kombi-

Koncert na stání

Hudební veçer se studenty praæské

Vstupné: 15,- Kç

11. Po 8: 30 a 10: 15 hod.
Divadlo Trám
Divadlo ELF Praha

O Kalifu Çápovi

naleznetetrochu strachu a hodnêlegrace.

Ji‡í Sejkora - hoboj

Námêt: Vladi mír Zajíc

J. Sej koraje bÿvalÿmæáke mZU¢ Svitavy,

Pro 1. stupeñ

vato‡e u prof. F
. X. Thurého.

19. ùt 9: 00 a 11: 00 hod. Bílÿ dûm

v Kyjevê, je laureátkou mezinárodní kla-

Mor na ty va¿e rody !!!

u prof. F
. Maxiana v Praze.

Pro 7. - 9. t‡ídy, S¢

Scéná‡: Yvonna Kr¿ková, Jan Proke¿ j. h.
Loutky: Lubo¿ Sobotka
Reæie: Jan Proke¿ j. h.

Jana Jen¿íková - klavír

nyní student 3. roçníku Praæské konzer-

Vstupné: 30,- Kç

J. Jen¿íková - absolvovala konzervato‡

7. Çt 19: 30 hod. Divadlo Trám

vírní soutêæe v USA, nyní studuje klavír

Podlucernou s ...

Ji‡í m Hru¿kou

Vstupné: dobrovolné

Austrálie Outback
Post‡ehyz cestování po pustináchzápadní

15. Pá 19: 30 hod. Divadlo Trám

rodní zají mavosti (národní parky), austral-

VICENA ùstí nad Orlicí:

a st‡ední Austrálie s p‡ihlédnutí mna p‡í-

Divadelní soubor

skoufaunu, æivot v outbacku, domorodce

CAMI(áda)

Vstupné: 30,- Kç

a velice nepravdêpodobnÿch minikomedií

ajejich kulturu.

8. Pá 19: 00 - 23: 00 hod. Bílÿ dûm

Taneçní veçer

provází taneçní mist‡i z TK Ellis Svitavy
Vstupné: 30,- Kç

P‡edstavení je sloæeno zpêti absurdních

( K‡íæová vÿprava, Noci orgií v Nesleské vêæi,

Dramata v paláci Borgiû, Fregolitto, Kle¿-

tênec zpralesa) s vêçnê æivÿm té mate m

lásky, nevêry a æárlivosti. Inscenace mêla
pre miéru 30. 3. 2002 na Divadelní mkabaretu DS Vicena ùstí nad Orlicí.
Reæie: Jana Stañková

9. So 19: 30 hod. Bílÿ dûm

Scéna a kostÿmy: Vanda Pi¿ínová, Jana

Koncert na stání

Zvuk: Olda Vajsar

Chinaski

Vstupné: 140,- v p‡edprodeji a 150,- na
místê

Stañková

Texty zpêvû: Pavel Macák
Vstupné: 30,- Kç

aneb Zlodêj z Bagdadu
Vstupné: 15,- Kç

Divadlo DRAK Hradec Králové

Vstupné: 20,- Kç

20. St 8: 30 a 10: 30 hod. Bílÿ dûm
Loutkové divadlo Radost Brno

¢ípková Rûæenka

aneb Kouzelné divadlo
Vstupné: 20,- Kç

Pro M¢, 1. stupeñ

Filmy pro ¿koly

5. - 6. ùt, St 8: 15 a 10: 15 hod.

Rok âábla

Vstupné: 25,- Kç

Pro 8. - 9. t‡ídy, S¢, SOU
25. - 29. Po - Pájen v 8: 30 hod.

Pán prstenû:

Spoleçenstvo prstenu
Vstupné: 35,- Kç

Pro 2. stupeñ, S¢, SOU
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Pozvánky na po‡ady SKS

zvanê váæné a populární. Záæitek to bude

V

Chinaski ajejich nové album

Originál usly¿íte 9. listopadu v Bílém
domê

jistê nev¿ední, protoæe oba muzikanti jsou
¿piçkou ve svÿch hudebních oblastech.

Jaroslav Svêcenÿje proslulÿjako popularizátor houslové hry, jeho koncertní pro-

jekty - çasto vysílané i nejvêt¿í m médiem
- televizí - p‡itahují publikumv¿ech vêko-

vÿch skupin. Ménê se o nêmuæ asi víjako

o znalci historie a stavby houslí. P‡itom

jeho koncertní projekt Violino p‡edstavuje

mistrovské housle vÿznamnÿch housla‡û

17. aæ 20. století.

Petr Malásek má na svémkontê kromê

skladeb váæné hudbytémê‡ padesát hudeb-

níchsloæekkfil mûm, televizní minscenací m

Çecho mor

Usly¿íte 27. listopadu v Bílémdomê

a divadelní m p‡edstavení m. Vposlední do-

bêúzcespolupracujes baletemNárodního

divadla v Praze a s Jaroslavem Svêcenÿm
na mnoha meziæánrovÿch projektech, se

kterÿmi oba umêlci slaví úspêchy na do-

Har monické setkání æánrû

1. listopadu se sejdeme v Bílémdomê

s vÿji meçnÿmi osobnost mi JaroslavemSvê-

cenÿma Petrem Maláskemp‡i mi mo‡ádném
koncertê, kterÿj de nap‡íç æánry hudbytak

Koncert KPH

Hudba dokáæe osvêæit a ulevit od vel-

mácích pódiíchi v zahraniçí ajejich kon-

certní podobajejiæ zachycena na nêkolika

spoleçnÿch CD.

Proç neoslavit zaçátek melancholického

listopadu právê setkání ms têmito zají mavÿmi pány a zají mavou hudbou?

Se slavnou duchovní hudbou, s varha-

nami, flétnou a zpêvemse mûæeme setkat

zpêv Hany ¢uberové, flétna Petra Jeníçka
a varhany Franti¿ka Boçka budouznít z kû-

kÿch nesnází. Cíle m duchovní hudbyje

v kostele na námêstí 19. listopadu. Usly¿í-

ru krásnê.

turgie a posila mysli vê‡ících. Urçitê posila

z Händlova Mesiá¿e çi hudbu Mozartovu,

de p‡íli¿ dlouhÿ a probêhne bez p‡estávky.

Alistopad, to je mêsíc zadumanosti

Ztria hudebníkû, kte‡í vystupují v na-

hodê teplÿ kabát. Pêknÿ záæitek!

Apakjs me se na mnoholetjeden dru-

js me plánovali jiæ p‡ed deseti lety, proto netr-

p‡íspêvek k dûstojnosti a slavnostnosti limysli nás v¿ech...

a návratû.

Podlucernou s ....
Ji‡í m Hru¿kou

S Ji‡í m Hru¿koujsemse poprvé setkal

me slavné Saint-Saënsovo Ave Maria, çást

Bachovu, Massetovu.

¿em kraji, jsou dva ze Svitav. Urçitê vám

hému ztratili z oçí. Jájsemz mizel na çty‡i

roky do Egypta, on pro z mênu vyrazil do

Vzhledem k roçní dobê koncert nebu-

P‡esto asi budeme pot‡ebovat k osobní poBlanka ¢efrnová

valo dlouho a vznikla celkemjasná p‡edstava na¿í spolupráce. Sami prosebejs meji na-

Toronta, aby se setkal s profesorem Davi-

zvali ovoce +zelenina( Hru¿ka +Petræela).

vedl praktickou dílnu tvo‡ivé dramatiky

lû Mezinárodníhoinstitutuglobální vÿchovy

Felberova ve Svitavách celodenní praktic-

kurzu. Krátcejs me spolu hovo‡ili, on mi

zity. Zûstal tamnatÿdenní stáæi, a kdyæ uæ

zhruba p‡ed deseti lety. Tu¿í m, æe to bylo

na Rÿchorské boudê v Krkono¿ích, kdejsem

pro úçastníky dlouhodobého ekologického

vênoval svou vizitku a pozval mne na nê-

j akou akci do Pardubic. Byl totiæ spolu-

zakladatelempardubického ekologického
centra.

demSelbym, kterÿjejední mze dvou‡edite-

7. listopadu povede Ji‡í Hru¿ka na Z¢

p‡i Pedagogické fakultê torontské univer-

kou dílnu globální vÿchovy.

byl tak daleko za mo‡em, absolvoval sedmi-

abysi veçer v divadle Trámzavzpomínal na

mêsíçní stáæ v centru ekologické vÿchovy

a rozvojetÿmové spolupráce v Shave's Creek
Environmental Center p‡i Pennsylvánské

státní univerzitê PENNSTATE v USA.

Po návratu domû zaçal opêt pracovat

vekologickÿchcentrech, aletouhapocesto-

vání nakonec v¿e ostatní p‡ehlu¿ila. Atakod-

jel nacelÿrokdo Austrálie. Nyníjeopêt doma,

aletêæko ‡íci najak dlouho. St‡ídavê uçí (vy-

studoval totiæ PF pro oboryfyzika + chemie),

pracuje v ekologickÿch centrech aje vyhledávanÿmlektoremkurzû globální vÿchovy.

Aprávê díkyjeholektorské çinnosti se na-

¿e cesty opêt poletechsetkaly. Spoleçné akce

Akdyæ uætady bude, nic nebrání v tom,

své australské putování.
Jste srdeçnê zváni.

Zdenêk Petræela

st rana

VI

Iuventus dvakrát první

V polovinê mêsíce zá‡í se svitavskÿ pêveckÿsbor Iuventus zúçastnil mezinárodní
soutêæní p‡ehlídky pêveckÿch sborû vitalském mêstê Azzano Deci mo. Itálie byla pro
ná¿ sborvelkou neznámou, neboƒvtétozemi
js meje¿tê nemêli p‡íleæitost se p‡edstavit.
Rovnêæ nás zají malo pojetí celého festivalu, protoæe z Çech a zvlá¿tê z Nêmeckajs me
zvyklí na pomêrnê konzervativní a vel mi seriozní at mosféru podobnÿchfestivalû. Proto
nás p‡íjemnê p‡ekvapilo, æe organizáto‡i soutêæe zahrnuli do víkendového soutêæního klání i rûzné doprovodné akce-koncerty rockovÿch, folkovÿcha etnoskupin, prezentaci hudebních nástrojû, sborového materiálu apod.
Iuventus soutêæil v kategorii s mí¿enÿch
sborû spolu se sbory z Itálie, Chorvatska
a Slovinska. Soupe‡i vsadili ves mês na sborové úpravy národních písní, myjs me vedle
toho nabídli posluchaçûma porotê i ponêkudjazzovêj¿í skladby(z na¿ich autorû nap‡.
Jaroslava Jeæka).
Vyhlá¿ení vÿsledkû bylo pro nás tak
trochuprocházkousezavázanÿmaoçi ma- v¿e
probíhalo pouze vital¿tinê, takæejs me vûbec netu¿ili, která kategorie se právê vyhla¿uje. Kdyæ zaznêloj méno na¿eho sboru, zaçali
js mejásat, ale stálejs meje¿tê nevêdêli, zda
js me nêcovyhráli a p‡ípadnê co. Teprve nápis
pri mo posto na medaili nás ujistil otom, æe
js meskuteçnêobsadili první místov kategorii
s mí¿enÿch sborû. Tí male napêtí a nejistota nekonçily - çekalo nás je¿tê vyhlá¿ení
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celkového po‡adí. Situace se opakovala, do
posledního okamæikujs me netu¿ili, kdo co
vyhrál - a kdyæ úplnê na konec zaznêloj méno
Iuventus Svitavy, bylo v¿ejasné- stalijs mese
celkovÿmi vítêzi soutêæe!
Nav¿tívit Itálii a neporozhlédnout se po
památkách kultury, která formovala evropskou civilizaci, by byl h‡ích. Protojs me se
hned druhÿ den po soutêæi vypravili do Benátek- náv¿têva mêsta, jeæ nechtênê vyvolávalo asociaci povodnêmi zaplavené Prahy,
v nás zanechala nezapomenutelnÿ záæitek.
Stejnêtaktomu byloi s republikou San Marino, kamjs me se vydali den poté. Maliçká
zemê, stojící na strmémkopci, nabízela programna celÿ den- prohlídku chrámu, muzeí,
k‡ivolakÿch uliçek obsazenÿch polskÿmi obchodníky s levnÿm alkoholem a fale¿nÿmi
koæenÿmi kabelkami... Zkrátka turistickÿ
byznys zasáhl i toto malebné místo.
Çe¿i mají Itálii spojenu p‡edev¿í ms mo‡em- ani myjs me si nenechali ujít p‡íleæitost ajeden denjs me vênovali pobytu na
pláæi a v aquaparku. Tutojihoevropskou zemi js me potomopou¿têli s pocitempohody
a sluníçka na tvá‡ích.
Vítêzství vitalské soutêæije proIuventus
motivací k zatí m nejvêt¿í zahraniçní cestê,
kterou sbor hodlá podniknout v p‡í¿tí mroce
- cílemby mêlo bÿttentokrát Irsko, zemê, kde
má çeské sborové umêní mi mo‡ádnê dobré
j méno a kde by svitavskÿ sbor chtêl tomuto
j ménu dostát.
Mgr. Libor Cupal

Stará balada z Radimê‡e
Zajasné mêsíçní noci

p‡istoupil k okénku chaloupky

temnÿ stín.

 Má nej milej¿í, jsi doma?

Jsi-li, otev‡i okénko,
nejsemjen stín. 

Jak to mohu udêlat,

vædyƒ ani neví m,

s kÿm mluví m?

P‡istup k okénku,

vædyƒ mê pozná¿.

Hlas ne‡íká ti víc?

Vyhlédla milá z okénka

a zavolala k velkému Bohu.
Onje to, to není stín!
Byl kdysi dávno,

neæ poh‡bilajej zem,

teâvrátil se z ní zpêt. 

Sedmlet jsemv ní byl,

sedmlet jsemv ní tlel,

dnes vrací mse z ní zpêt.

Sedmlet jsemtê vídával,

jak p‡ichází¿ ke mnê

a p‡iná¿í¿ slzui kvêt.

Vzbuâsvého otce i matku,

vzbuâv¿echnylidi z domu,

aƒ vyjdou ven ze svého statku.

Æenich uæ stojí p‡ipraven venku.

Oblékni se pêknê, aƒ to nevêstê slu¿í,

zahalené v bêlavê modré hedvábí.
Aƒ sestra zelenÿmvêneçkem

ovine tvou hlavu,

vædyƒ tak aƒ odchází nevêsta

ze svého domu. 

Rodina p‡ed dûmvy¿la,

vêrní snoubenci poklekli,

modravá nevêsta a temnÿ stín.

Têmæehnající rodiçe

ruce naposled podali

a oni se vznesli k nebi vÿ¿.
Sám Bûh byl knêzem.

On svázal ruce obou manæelû,

kte‡í se ¿ƒastnê k nebi vznesli.
Avy, kdo ztratili jste druha,

veâte si tak, jak tito dva,
co se p‡ecejen se¿li.

podle A. Czerneho

p‡evyprávêla D. ¢ustrová

Nové
kurzyDramatické
¿koliçky
Dramatická ¿koliçka roz¿i‡uje ve ¿kolní m
Zájemci o nové kurzy se mohou hlásit na
roce 2002- 2003 nabídku programû pro
dêti a mládeæ o tyto kurzy:

Malování na sklo a textil

Háçkování a vÿrobaæonglovacích m
íçkû

Náramkování

Step

Æonglování
Stávající nabídka:

Dramatická vÿchova a divadlo

Umêleckÿ p‡ednes

adrese: Monika Formanová, Jana Mandlo-

vá, Dramatická ¿koliçka, Purkyñova 17,
Svitavy, 568 02, tel. 461535058

Náramkování

vede Helena ¢ifrová, Veronika Jasanská
2x mêsíçnê

Æonglování

vede Veronika Jasanská, Jana Mandlová
1x tÿdnê

Malování na sklo

Step

Háçkování

1xza 2 mêsíce- 50,- Kç zacelodennílekci

vede Monika Formanová, 2x mêsíçnê

vede mistr Bílek z Moravské T‡ebové

a vÿroba æonglovaích m
íçkû

Kurzystojí 20,- Kç zalekci mi mo dêtí Dra-

2x mêsíçnê

(Lekce =2 vyuçovací hodiny)

vede Jana Mandlová, Monika Formanová

matické ¿koliçky
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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.: 461 541 715

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

Asociace Brontosaura
tel. ç. 723 176 873

http://sybronto. unas.cz

e- mail: sybront @email.cz

Keram
ické dopoledne
pro ve‡ejnost

O nejlep¿í plastikovÿ model

kategorie 1/b, 1/c
16. - 1 7. So - Ne

23. So 9: 00 hod. DDM

Korálkování

do Louçné nad Desnou

16. So

ale i ti, kte‡í by se chtêli úçastnit tábora

21. Çt 1 7: 00 hod. Nadace J. Plívy

1 7. Ne 8: 00 hod. st‡elnice DDMSvitavy

Setkání pêstitelû a p‡íznivcû

exotickÿch rostlin

Informace p. Hábík

O pohár 1 7. Listopadu

Okresní kolo 31. Roçníkust‡elecké soutêæe

Videoukázka z botanické zahrady v Praze

51. cestovatelskÿ veçer

Záæitkyz cesty poIrskuvypráví Mgr. Ji‡í Mach

ZU¢ SVITAVY
tel. 461 534 312

12. ùt 19: 00 hod. Bílÿ dûm

Taneçní akade m
ie

Vÿtêæek bude vênován ZU¢ v Blatné u Stra-

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

Náborová akce pro ve‡ejnost

28. Pá 16: 00 hod. DDM Svitavy

7. Roçník Mêstského

m
istrovství v uzlování

Informace p. Kuçera

30. So 15: 00 - 18: 00 hod. Bílÿ dûm

Dêtská diskotéka
Vstupné 25,- Kç

e- mail: nadace @svitavy. cz

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

Kaædé úterÿ v mêsíci

23. So 18: 00 hod. Ottendorferûv dûm

Vede Zuzka Vocásková.

Barokní koncert

B‡i¿ní tance

14. Çt 18: 30 hod.

Veçerjinÿch zvukû

Otibetskÿch mísách a æivotních energiích.
Moænost nákuputib. mís.

konic, která byla postiæena povodnêmi

21. - 23. Çt - So

14. Çt 1 7: 30 hod. sál ZU¢ Svitavy

Ukázky malování ¿álû na hedvábí.

Æákovskÿ hudební veçer

Coje to INTERNET

Nadace Josefa Plívy

a botanického skleníku v Lednici

28. Çt 18: 30 hod. Nadace J. Plívy

Okresní soutêæ

Informace a p‡ihlá¿ky p. Uher

Zájezd na dálkovÿ pochod Za
poslední mpuchÿ‡e m do Poliçky

v p‡í¿tí mroce

23. So 9: 00 hod. DDM

v tvorbê wwwstránek

OIndii vypráví Du¿an Romportl

Zváni jsou nejen samotní úçastníci tábora

p‡íjemvêcí 22. 11. - od 15: 30- 17: 00 hod.

vÿdej vêcí 25. 11. - od 15: 30- 17: 00 hod.

9. So 8: 00 hod. DDM Svitavy

P‡ihlá¿ky ainformace p. Uher

Kamera z tábora

Bazar zi mních pot‡eb

Cena: 20,- Kç

Dvoudenní vÿjezd K
lubu

14. Çt 16: 00 hod. Nadace J. Plívy

23. So 9: 00 hod. - 12: 00 hod. DDM

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

7. Çt 18: 30 hod. Nadace J. Plívy

50. cestovatelskÿ veçer

Malované hedvábí

Musica Florea

26. ùt 19: 00 hod. Nadaçní dûm

Trio KUMURA

Franti¿ek Kuçera - trubka

Edward Powell - sitar, arabskáloutna

Tomá¿ Reindl - tabla, bubny

Hudba mi moevropskÿch kultur, Indie, Aust-

rálie, atd.

Vstupné: dobrovolné

Farnísbor Çeskoslovenské
církve evangelické

8.-10. Pá- Ne

Setkání m
ladÿchlidí

9. So dopoledne
P‡edná¿ky Ivy Pellarové, Martina Giñi

a Ireny Ka¿parové

Odpoledne sportování
19: 30 hod. Ottendorferûv dûm

Koncert Idy Kellarové & Romano Rat

10. Ne

Bohosluæby

26. ùt 1 7: 00 hod.
Vyprávêní dobrovolníkû o práci, záæitcích,

zku¿enostech z oblastí postiæenÿch povodní

VI I

Ida Kelarovás Romano Rat vystoupí na koncertê 9. listopadu v Ottendrof
erovê domê.

st rana

VI I I

KINO VESMïR
tel.: 461 531 446

Pokladna otev‡ena kaædÿ den 17- 20 hod.

1. - 3. Pá, So, Ne

19: 30 hod.

USA 2002
Muæi v çerné m2
Pokraçování jednoho z nej úspê¿nêj¿ích fil mû
devadesátÿchlet. Akçní sci-fi komedie.
Vhlavníchrolích: W
ill Smith a Tommy Lee Jones.
Reæie: Barry Sonnenfeld
Vstupné: 57,- Kç
titulky
89 min.
4. - 5. Po, ùt

Království ohnê

19: 30 hod.

USA 2002
Boj uj ohnê mproti ohni! Vsouçasné mLondÿnê
probudí malÿ chlapec obrovského, oheñ chrlícího draka... Dobrodruænÿ sci-fi fil m.
Reæie: Rob Bowman
Vstupné: 60,- Kç
titulky
101 min.

6. St

Fil movÿ klub:

Cool a Crazy

19: 30 hod.

Norsko, ¢védsko, Finsko 2000
Syrovÿ muzikál z norského rybá‡ského mêsteçka... Hudební dokument o svérázném muæském
pêvecké msboru.
Reæie: Knut Erik Jensen
Vstupné: 30,- Kç pro çleny FK, ostatní: 40,- Kç
titulky
105 min.
7. Çt

19: 30 hod.

Polibek draka Francie, USA 2001
Akçní hvêzda Jet Li boj uje proti p‡esile pa‡íæského podsvêtí. Akçní komedie.
Reæie: Chris Nahon
Vstupné: 55,- Kç
titulky
98 min.
8. - 9. Pá, So

19: 30 hod.

Kostka 2

Kanada 2002
Odkryje dosud nepoznané pocitystrachu ve volnémpokraçování sci-fi thrilleru Kostka... ¢ílenství otevírá novou di menzi, mnohemsloæitêj¿í...
Reæie a kamera: Andrzej Sekula
Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky 95 min.
1 0. - 13. Ne, Po, ùt, St

M
inority Report

19: 30 hod.

USA 2002
Kaædÿ utíká... Kaædÿ bude dopaden. TomCruise v hlavní roli sci-fi thrilleru podle povídky
Philipa K. Dicka s témate m odli¿nÿch variant
reality.
Reæie: Steven Spielberg
Vstupné: 55,- Kç
titulky
145 min.
14. - 15. Çt, Pá

M
luvs ní

19: 30 hod.

¢panêlsko 2002
Po oscarové fil mu V¿e o mé matceje tady dal¿í
mistrovsky sugestivní dílo Pedro Al modovara.
Psychologické drama o p‡átelství dvou muæû,
o osamêlosti a velké vá¿ni...
Scéná‡ a reæie: Pedro Al modovar
Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky 112 min.

1 6. - 1 7. So
Ne

li st op a d 2 0 02

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

1 7: 00 hod.
15: 00 a 1 7: 00 hod.

Návrat do Ze mê Neze mê

USA 2002
Vê‡te na pohádky a kouzla! Pak budete létat!
Ani movaná pohádka je volnÿm pokraçování m
kresleného fil mu Peter Pan.
Reæie Robin Budd
Vstupné: 25,- Kç
dabováno
72 min.

1 6. - 1 7. So, Ne

19: 30 hod.

USA, SRN 2002
BladeII.
Nejvêt¿í lovec upírû v¿ech dob se vrací, aby
zasel hrûzu do ‡ad krveæíznivÿch nep‡átel...
W
esley Snipe v hlavní roli akçního hororu,
kterÿ se natáçel v Praze a okolí.
Reæie: Guillermo del Toro
Vstupné: 55,- Kç od 15let titulky 117 min.
1 8. - 1 9. Po, ùt

Vzorec pro vraædu

19: 30 hod.

USA 2002
Jejich plánje dokonalÿ. Má v¿akjeden háçek,
nepoçítá s ní... Kri minální fil mo zloçinu dvou
st‡edo¿kolákû.
V hlavní roli: Sandra Bullocková
Reæie: Barbet Schroeder
Vstupné: 55,- Kç
titulky
120 min.
20. St

Psí dny

Fil movÿ klub:

19: 30 hod.

Rakousko 2001
Bÿt çlovêkem- toƒ horori krása zároveñ. Drama
¿esti p‡íbêhû ojednom víkendu na p‡edmêstí
Vídnê.
Námêt, scéná‡ a reæie: Ulrich Seidl
Vstupné: pro çleny FK: 30,- Kç, ostatní: 40,- Kç
od 18let
titulky
121 min.
21. - 22. Çt, Pá

19: 30 hod.

Stroj çasu

USA 2002
Chtêl z mênit minulost a stal se hrdinou budoucnosti. Adaptace stej noj menného románuzakladatele vêdeckofantastickéliteratury H. G. W
ellse.
Reæie: Si mon W
ells
Vstupné: 55,- Kç
titulky
96 min.
23. - 24. So
Ne

P‡í¿erky, s.r. o.

1 7: 00 hod.
15: 00 a 1 7: 00 hod.

USA 2001
Rodinná komedie, ani movanÿ fil m od tvûrcû
obou P‡íbêhû hraçek a Æivota brouka. Stra¿í me,
protoæe se bojí me!
Reæie: Pete Docter
Vstupné: 25,- Kç
dabováno
92 min.

23. - 24. So, Ne

40 dnû a 40 nocí

19: 30 hod.

USA, Francie, GB 2001
... bez sexu! Vsadili na nêj. Kdo vyhraje? Milostná komedie o dlouhé msexuální mpûstu.
Reæie: Michael Lehmann
Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky
96 min.
25. - 27. Po, ùt, St

xXx

19: 30 hod.

USA 2002
eXtré mní! EXplozivní! EXcelentní! Vin Diesel
jako taj nÿ agent xXx! Akçní drama natáçené
i v Praze.
Reæie: Rob Cohen
Vstupné: 57,- Kç
titulky
124 min.
28. - 30. Çt, Pá, So

19: 30 hod.

USA 2002
Nevêrná
... a posedlá divokÿm sexe m. Psychologickÿ
kri minální fil m. Láska, nevêra, odhalení, vraæda, vina...
Vhlavníchrolích: Richard Gere a Diane Laneová
Reæie: Adrian Lyne
Vstupné: 57,- Kç od 15let titulky 124 min.
1. - 3. prosince

Hollywood Ending

19: 30 hod.

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 602 969 647

1. - 2. Pá, So

Muæi v çerné m2

USA 2002

Reæie: Barry Sonnenfeld
Vstupné: 57,- Kç
titulky

89 min.

5. - 6. ùt, St

20: 00 hod.

Království ohnê

USA 2002

Reæie: Rob Bowman
Vstupné: 60,- Kç
titulky

7. Çt

20: 00 hod.

101 min.
20: 00 hod.

Polibek draka

Francie, USA 2001

Reæie: Chris Nahon
Vstupné: 55,- Kç
titulky

98 min.

8. - 9. Pá, So

20: 00 hod.

1 0. - 13. Ne, Po, ùt, St

20: 00 hod.

Kostka 2

Kanada 2002
Reæie a kamera: Andrzej Sekula
Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky 95 min.

M
inority Report

USA 2002

Reæie: Steven Spielberg
Vstupné: 55,- Kç
titulky

145 min.

14. - 15. Çt, Pá

20: 00 hod.

1 6. So

15: 00 hod.

M
luvs ní

¢panêlsko 2002
Scéná‡ a reæie: Pedro Al modovar
Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky 112 min.

Návrat do Ze mê Neze mê

USA 2002

Reæie: Robin Budd
Vstupné: 25,- Kç

dabováno

1 6. - 1 7. So, Ne

72 min.
20: 00 hod.

BladeII.

USA, SRN 2002

Reæie: Guillermo del Toro
Vstupné: 55.- Kç od 15let titulky 117 min.

1 9. - 20. ùt, St

Vzorec pro vraædu
Reæie: Barbet Schroeder
Vstupné: 55,- Kç
titulky

21. - 22. Çt, Pá

20: 00 hod.

USA 2002

120 min.
20: 00 hod.

Stroj çasu

Reæie: Si mon W
ells
Vstupné: 55,- Kç
titulky

23. So

P‡í¿erky, s.r. o.

Reæie: Pete Docter
Vstupné: 25,- Kç dabováno

23. - 24. So, Ne

40 dnû a 40 nocí

USA 2002

96 min.
15: 00 hod.

USA 2001

92 min.
20: 00 hod.

USA, Francie, GB 2001
Reæie: Michael Lehmann
Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky
96 min.

25. - 27. Po, ùt, St

xXx

Reæie: Rob Cohen
Vstupné: 57,- Kç

titulky

20: 00 hod.

USA 2002

124 min.

28. - 30. Çt, Pá, So

20: 00 hod.

3. prosince ùt

20: 00 hod.

Nevêrná

USA 2002
Reæie: Adrian Lyne
Vstupné: 57,- Kç od 15let titulky 124 min.

Hollywood Ending

