V I IN FTO R
A MV
SV I TAVS K¥ KU LT U R NSï A
AÇSN ï KM¥ëS ïÇ K
N ïKU L T U R N ï

P

Dobrÿ den,
...  T
ráme, milÿtráme
aƒƒa rádi máme

aƒ v tobê dobrÿmlide m

radost udêláme
...js mezpívali 12. prosince 1997v právê

narozenémdivadle na pûdê v na¿emkinê.
... aƒi zasto rokû

budu v duchs vámi. 
...sto let je¿tê neuplynulo...jen pêt,

alei toje dûvod k radosti. Myslí m, æe se
námTrámpovedl. Pêt let tady æije s ná-
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Taková malá oslava
V‡íjnu 1992 byla ve Svitavách zaloæe-

na Dramatická ¿koliçka atakletos slaví me

Pí¿u to asi p‡íli¿ vzletnê, s dêt mi si to

vêt¿inoutakhle nepoj menováváme, ale dob-

malé desetileté vÿroçí.

‡e ví me, o cojde. Aby námspolu bylo dob‡e.

krátká doba najakékoliv oslavy, ale nako-

se zato, co spolu proæiváme a dêláme, ne-

se totiæ nápad uskuteçnit spoleçné setkání

poda‡í, není to málo.

chodili i têch, coje¿tê chodí.

nêkolik inscenací do roka, zúçastñujeme

Pûvodnê js me si ‡íkali, æe je to p‡íli¿

nec v nás zvítêzila chuƒ setkávací. Zrodil

têch, kte‡í do Dramatické ¿koliçky kdysi

Moæná bude praskat divadlo Trám ve

¿vech, pokudopravduv¿ichni p‡ijdou, pro-

toæe zatêch deset let pro¿lo ¢koliçkou dêtí

Aaby druhÿmbylo dob‡e s námi. Aabychom
museli stydêt. Avê‡te mi, æe pokudsetohle
Aæe kromêtohoje¿tê stihneme p‡ipravit

se rûznÿch soutêæí, divadelních p‡ehlídek
krajskÿch i národních (letos i mezinárod-

ních), a æe vêt¿inouje¿tê utræí me nêjakou

nepoçítanê. Malÿchi velkÿch. Nêkte‡í do-

tu cenu, je p‡íjemné, urçitê p‡íjemné, ale

ky, kte‡í v nêmrádi hrají a rádi se vracejí.

leçnê se ¢koliçkou. ( Vlastnê ¢koliçkaroste

o povaze, ani o kvalitê bytí.

cí m¿koliçky a Céçko tadytvo‡í své hry.

Je to pêknÿ pohled na ty, co uæ dávno

mi. Je asi málo svitavskÿch, kte‡í o nêm

nevêdí. Je hodnê umêlcûz celé republi-

Trámpomohl na svêt nêkolika inscena-

konce chodit nep‡estali a tak rostou spo-

spoleçnê s ni mi.)

ne to nej podstatnêj¿í. Ceny nevypovídají
Atak p‡ijâtevypovídat, o çemæijeteteâ.

Jakse vámda‡í, jakæijete, o çemp‡emÿ¿-

Svitavskÿ klub Laurus zde udêluje Svi-

nejsou dêti, jak rostou do krásy a zrají.

líte, poçemtouæíte, kamaæ bystechtêli dosáh-

¢edesát os mpohádek pro dêti, t‡icet

utoho, pozorovat ten rûst dêtí i cestu kje-

co znamenají svêt. I kdyæi to vámumoæní me.

se mi poda‡ilo p‡ispêt k tomu, aby z nich

v sobotu 7. prosince 2002 v 15: 00 hod.

tavského vola, æáci z hudebky koncertují.

devêt veçerních divadel, dvacet ¿est kon-

certû, os mnáct vÿstav, pêt divadelních
burz ajedna Porta.

Mêj me se hezky

Ajsemvdêçná, æe jsem mêla moænost bÿt

jichlidskézralosti a byla bychpy¿ná, kdyby
vyrostli slu¿ní a dob‡í lidé. Protoæe drama-

tická vÿchova, aƒ chceme nebo nechceme,

Petr Mohr

je p‡ecejenomvÿchova. Vÿchova umêní m,

¿koliçkaslavit v Trámu desetlet, pustí m

mání krásna, vní mání svêtajako místa set-

P
. S. Aæ 7. prosince bude dramatická

vámkrátkÿfil m, jak ¿el Trámemças têch
pêt let, co mi ubêhlyjako oka mæik...

skrze umêní a k umêní. K divadlu, k vníkávání rozdílného a k uçení se toleranci.

Kuçení se chápat a s láskou p‡ijí mat sebe

i druhé.

nout... Anemusíte p‡itomstátjennaprknech,

Deset let Dramatické ¿koliçky oslaví me

v divadle Trámve Svitavách. P‡ijâte v¿ichni, kte‡í jste ¢koliçkou pro¿li a kte‡í na ni

rádi vzpomínáte. P‡ineste buchty, fotkya dob-

roty, vystar¿í p‡iveâte klidnê dêti i manæe-

le, vy mlad¿í rodiçe nebo p‡ijâte jen tak.
Zkrátka: pojâme se spolu uæít.
Budu se na vás tê¿it.

( PS: Dramatická vÿchova je vÿchova

k tvo‡ivosti, tak p‡edpokládám, æe nebudemejenvzpomínat, ale kaædát‡ídasi p‡ipra-

ví 5 minutovÿ úryvek ze hry çi inscenace,
kterou vyloví z pamêti...)

Souçástí oslav bude také premiéra l mu

Hora pêti králû, kterÿ js me letos natáçeli

s Dramatickou ¿koliçkou natábo‡e ve Chme-

líku (podle vlastního scéná‡e). Kamery a re-

æie se chopil Marian Polák, tak se nechte
p‡ekvapit.

Apro velkÿ úspêch nám snad i tento-

krát k tanci a poslechu p‡ijde zahrát kapela
Trstenická stezka, která v létê korunovala

na¿i táborovou dotoçnou.

Kdo má s mysl pro recesi, je zván v p‡í-

slu¿né hollywoodskéróbê, která dodá punc
premiérovému veçeru. Li muzínyjsou vítány.

Neví mjak vy, alejásetê¿í m moc! I kdy-

byste p‡i¿li pê¿ky a v teplákách.

Jana Mandlová

s t r a n a II

Od nepamêti k souçasnosti - XV

Svitavy - mêsto betlémû a vánoçních betlémskÿch her
To bÿvaloje¿têtak p‡edstolety. Ztÿde-

níku Katholischen Kirchenblatt z 15. pro-

since 1935 se dozvídáme, æe velkÿch bet-

lémûje ve Svitavách 116, st‡edních 148,
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Dal¿í velikÿje u dr. Jíry ve Vídni. Tojsou

çty‡i nejcennêj¿í zbylé betlémy. Jsoutaké
v muzeích. Vnárodopisném muzeu ve Vídni jsou t‡i, jeden svitavskÿ, jeden t‡ebov-

Svitavách spolek p‡átel atvûrcû betlémû,

kterému ‡íkali Sontagsschnitzer, Nedêlní

‡ezbá‡i. Scházeli se a radili, jak by je¿tê
dílo vylep¿ili. Snad hlavou byl Stiepak,

kterému také bylo svê‡eno vyuçování no-

vÿch zájemcû o ‡ezbu. Ve Vaclíkovê knize

o betlémá‡ství v podorlické mkraji jse m

zjistila, æe podobnê se organizovali i v Krá-

malÿch 206, dohromady 470. Co se tÿká

skÿ ajeden h‡ebeçskÿ. I v na¿e m muzeu

líkách a ùstí nad Orlicí. Apublikace uvá-

stylu a 28 ve stylu orientální m. Pohybli-

ré betlé my, ale kdyæ se z mênilo mêstské

betlé má‡û. P‡ipomenu z nich jen jedno

¿inou byly vy‡ezávané z lipového d‡eva

dostaly se vêt¿inou do Pardubic, nêco

vzhledu, bylo 442 betlé mû v do mácí m

bÿvalyje¿tê po druhé svêtové válce nêkte-

dêjí plno j men snaæivÿch a dovednÿch

muzeum na muzeum dêlnického hnutí,

- Villi mek, vlastnê tento rod. Ve farní m

(336), proti tomu z papíru jich bylo jen

je v Hradci Králové a v T‡ebechovicích.

statek betléma velikonoçního (i ty bÿvaly)

sedmi i více metrû, takæe ¿í‡ka svêtnice

kostele na námêstítaké nêco máme, ale po-

renovoval Villiemek. Vçeskot‡ebovském

níchstên. I vÿ¿ka bylarozdílná. U A. Appel-

jsou umêlecky vy‡ezané postavy darovníkû

stranu vyplñují darovníci ústeckého typu,

Kolik setoho zachovalo? Asi z 18. sto-

Neohromilo vás to çíslo p‡es 400? Mne

vÿch bylo 72, nepohyblivÿch 398. Vêt-

104. Délka se pohybovala od dvou aæ do

têæko staçila, proto bÿvalyzahnuté do boçtai dva metry.

letí pochází velkÿ betlém, prÿ od socha‡e

Vlánském kostele sv. Josefa a ve farní m

t‡ebovalo by to mecená¿e. Je¿tê porûznu
v T‡ebíçi a Çeské T‡ebové. Jinak neví m.

mají Nê mci pravdu, jen by mêli dodat,

jevi¿tê a na nêmtehdy hráli starou vánoçní

Nêkolik zají mavostí p‡idám. Vroce

cû stál tehdy velkolepÿ Villi mkûv betlém.

ler, Christian Franz David a Ji‡í Patzak

proç se tak stalo.

val do Svitav a tvo‡il zde. Prÿje autorem

1923 byla ve Svitavách uspo‡ádána vel-

ká vÿstava betlé mû, nejen svitavskÿch,

Mnohem mlad¿í je Tyroltûv, snad z první

ale i ústeckÿch, z Králík, Lito my¿lska

ale Tyrolt je jen majitelem, ne tvûrcem.

Asi v Lidové mdivadle, zvané m Elysium

pûle 19. století. Jmenuje se sice Tyroltûv,

Tí mje Thomas Haberhauer, malí‡ pokojû

mají stáda ovcí s pastÿ‡i a pravou stranu

rodu vánoçní veçer ve svémhostinci. Ten

tohoto bohatství a krásné tradice. Vtom

toho starého betléma, aletenje v Kanadê.

signovaní ¢tantejskÿm, prost‡edek zaují-

slednÿmreæi me m uçinily opravdu konec

ravské T‡ebové, mezi nêæ pat‡ili Friedrich

z Litomy¿le, æák Braunûv. Pakse odstêho-

muzeuje zají mavÿ betléms mí¿enÿ. Levou

doplñují postavy‡ezané v dílnê Villi mkovê.

svêtovÿmi válkami, jejich dûsledky a ná-

Strauss, Judas Taddeus Supper, Josef Seit-

a na ní je signatura, æeji kdysi p‡edléty

ano. ¢koda. Dvacáté století se svÿmi dvêma

Georga Antona Heintze. Pûvodnê spolu-

pracoval s umêlci K‡íæového vrchuz Mo-

kosteleje vysoká socha Marie, snad pozû-

a Poliçska, zkrátka z celé oblasti. Kde?

a v Turnhalle, nejvêt¿ích svitavskÿch sá-

Vroce 1924 uspo‡ádal kterÿsi çlentohoto

stával na Kostelní m námêstí. Vsále bylo
hru. Ve vÿ¿i hlav místníchochotníkû- herNejen po zadní stênê, ale i po boçních.

Mechanickÿ, pohyblivÿ. Dvojí tradice setu

se¿la - betlémá‡ství a vánoçní hry. Zwit-

tauer Nachrichtense o tomtehdy nêco napsaly.

V Nêmecku v devadesátÿchletech XX.

z Radi mê‡e. Toho poæádal otec Tyrolt, aby

lech a prostorách. Tehdy tam totiæ také

století vydali nádhernou mnohasetstrán-

pro kaædého zvlá¿ƒ. Zachoval se jeden

vánoçní betlé mskou hru. Neví m kterou,

k‡ídovémpapí‡e s mnoha krásnÿmi barev-

ve W
unsiedeluje velkÿ mechanickÿ bet-

z roku 1608. Ano, tak se je¿tê zacho-

in Bömen und Mähren vom Frühbarock

muzeum, kamjej majitel ve stá‡í daroval.

vali i v Turnhalle. Vté dobê existoval ve

lé my z celÿch Çech a Moravy od západu

pro jeho dva syny vy‡ezal betlémy, tedy

a tenje v Essenu v Nêmecku. V Bavorsku

lém Al. Appelta. Dnes jej vlastní tamêj¿í

místní ochotníci jako doplnêk hráli starou

snad tu nejstar¿í z Hradce nad Svitavou
vala. Záje mbyl velkÿ, Proto hru opako-

kovou knihu velkého formátu, ti¿tênou na
nÿmi fotograemi a názvem Krippenkunst

bis zur Gegenwart. Çeské i nêmecké betk vÿchodu. Odstrany 265 se mûæete potê-

¿it pozoruhodnÿmtexte m a mnoha foto-

grae mi z na¿í oblasti a mêsta, které mu

se ‡íkalo Krippenstadt, tedy mêsto betlé-

mû - to byly Svitavy. Uæ p‡ebal této knihy

je zají mavÿ, je to çást Appeltova betléma.

O kus dál jej mûæete vidêt zase. I velkÿ

Tyroltûv betlém. Cena knihy p‡es 300 DM.

Nemámji, jen co mi ¿ƒastnêj¿í lidé v Mo-

ravské T‡ebové okopírovali. Tamji mají.

Ale kdepak pûjçit. Nemáte ani dost velkou

ta¿ku, abyste si ji mohl odnést. Jen vás
nechají se pokoukat aje¿tê vás nespustí

z oçí. Ale i to stojí zatu cestu.

Dvacáté století z mênilo svêt. Bylo dra-

matické a kruté. Blíæí se vánoce a s ni mi

oæijí starétradice, doufám. Zbytekstarého
umêní se p‡ipomene a doplní je hudba,

která tehdy v dobê slávy betlémû vznika-

la. Nebo Vás nepotê¿í, aæ zazní Hej mist‡e,
Svitavskÿ betlém

vstañ byst‡e?.......

Drahom
íra ¢ustrová
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Publikace Svitavy vçera a dnes

fotograí p‡eváænêz první poloviny 20. sto-

letí, nêkteré pochází z archívu Mêstské-

ho muzea a galerie ve Svitavách, autore m

ostatníchje svitavskÿ fotograf Josef Çer-

mák. Ke v¿e mtê mto fotograí m, zachycu-

jící mhistorii na¿eho mêsta, po‡ídil Josef
Çermáksouçasné zábêry, u nichæ se snaæil

dodræet stej nÿ úhel pohledu, nebo seji m

alespoñ p‡iblíæit. Zají mavé texty kjednot-

livÿmfotograí mp‡ipojil pracovník muzea
Milo¿ Vanêk.

P‡eji Vám, aby Vás na¿e spoleçná pro-

cházka Svitavami zaujala a p‡esvêdçila
Vás, æeje vel mi poutavé poznávat své mês-

to a zají mat se nejenojeho historii, aletaké
ojeho budoucí vzhled a vÿvoj. Publikace

je opat‡ena i nê meckÿmi texty a domní-

vámse, æe by mohla bÿt pêknÿmvánoçní m
dárke m.

Blanka Çuhelová

STÅLÉ EXPOZICE

POHLED DO MUZEJNïCH SBïREK
Z HISTORIE PRAÇEK

SVITAVSKÅ ZASTAVENï

OSOBNOST OSKARA SCHI NDLERA

• • • •

V¥STAVY

1. 12. 2002 - 5. 1. 2003

SOUÇASNÅ ÇESKÅ

ILUSTRAÇNï TVORBA
Vÿstava nejvÿznamnêj¿ích autorû souçasné

çeské ilustraçní tvorby p‡ipravená ve spo-

lupráci s Galerií vÿtvarného umêní v Hav-

líçkovê Brodê

Bêhe mleto¿ního roku js me Vás na

stránkách Lucerny nêkolikrát informova-

ne ku prospêchu architektury a ochrany

památek mêsta. Dnesje patrná snaha za-

li o tom, æe p‡ipravuje me ke konci roku

chránit pûvodní architekturu, rekultivovat

pravovaná kniha Svitavy vçera a dnes

letí a nové stavební projekty zpracovávat

dostane do rukou, pokud o ni budete mít

i nyní ne v¿e zda‡í, a tak mûæe me jen

vánoçní akci Vánoce v muzeu.

nej ménê.

novou publikaci. Konec roku se blíæí a p‡i-

dostává koneçnou podobu. Vámse poprvé

záje m, v nedêli 8. prosince p‡i tradiçní
Na¿í snahou bylo ukázat vám Svitavy

v proudu çasu, v dêjinnÿch promênách,

necitlivé zásahyz druhé poloviny 20. sto-

za úçasti kvalitních architektû. P‡esto se

doufat, æetakovÿch st‡el vedle bude co
Nebylo v na¿í moci zachytit rovnomêr-

nê v¿echny çásti mêsta a v¿echny jeho

14. 12. 2002 - 5. 1. 2003
BETLÉMY
,

VÅNOÇNï V¥ZDOBA MUZEA
Tradiçní vánoçní vÿstava

• • • •

OSTATNï AKCE

nedêle 8. 12. od 9 do 1 6 hodin

út - çt 1 0. - 12. 12. od 8 do 15 hodin

VÅNOCE V MUZEU
Tradiçní vánoçní akce spojená se zdobení m

perníçkû, peçení mcukroví, vÿrobou vánoç-

které se najejich podobê podepsaly. Svi-

z mêny. U nêkterÿch vÿraznÿch promên

ních ozdob a moæností nákupu drobnÿch

mluvící mobyvatelstve ma çeskou men¿i-

li mitováni js me byli také rozsahempub-

tání pohádek v kinokavárnê Galaxie.

tavy byly od 13. století mêstems nêmecky

chybêla, bohuæel, historická fotograe,

nou. Po odsunupûvodních nêmeckÿchoby-

likace. Jak uplynulé období a na¿e çiny

se mnohá zákoutí mêsta promênila. Nêco

tûm u¿kodily çi pomohly, mûæete posou-

vatel a nové mosídlení v letech 1945- 46

se bouralo, nêco stavêlo. Bohuæel, vêt¿inou

v prûbêhu 20. století zachycenÿm mís-

dit sami. V knize nabízí me çtená‡ûm 54

dárkû. V nedêli od 10 do 16 hodin promíUpozornêní pro náv¿têvníky muzea:
Od 25. 12. 2002 do 1. 1. 2003 bude mu-

zeumotev‡eno dennê od 13 do 17 hodin

st rana I V
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Takové

Vánoce v muzeu

obyçejné
vêci...
Pro mnohé z vás asi nebylo têæké o‡í-

peçení mcukroví, zdobení mperníçkû a moæ-

se skuteçnê o plot novéhorodinného domu

storách muzea konat v nedêli 8. prosince

¿ekz minulé Lucernyrozlousknout. Jedná
na Olbrachtovê ulici naproti vjezdu do

Tradiçní p‡edvánoçní akce spojená s bo-

hatÿmprogramem, vÿrobouvánoçníchozdob,

od 9 do 16 hodin - letosjako souçást projektu Morava se baví, kterÿ zaji¿ƒují Balírny

ností nákupu drobnÿch dárkû se bude v pro-

din bude probíhat promítání pohádek pro

Douwe Egberts. Po celÿ den od 10 do 16 ho-

nej men¿í v kinokavárnê Galaxie.

areálu Stavebnin Matyá¿.

Ale nyní mámpro vás velicetêækÿ úkol.

Mnêjejasné, æeturistická sezónajiæ skon-

çila, æe si nepamatujete detaily z hradû
a zámkû, kteréjste nav¿tívili. Ale kdyæ se

zadíváte pozornê na fotograi, musí vám
bÿtjasné, æetento hradleæí nêkde neda-

leko Svitav, jinak by p‡ece nemêl takovou
bránu s hrubou zdí. Kdyæjsemsi prohlíæel

albumfotograí, musel jsemse nad nêkte-

rÿmi sní mky zamyslet, zda opravdu nejsou
kup‡íkladu z Litomy¿le, Dlouhé Louçky,

nebo z Moravské Chrastové. Byljsemv¿ak

uji¿tên, æe ony obyçejné vêci jsou opravdu

svitavské... Jakkolivtomu nemusí me vê‡it.

Açkoliv chodí mkaædÿtÿden na nákupy do

jednoho nej menovaného obchodu, musí m
se p‡iznat, æe vûbec netu¿í m, æe taková ko-

vaná bránatady nêkdeje. Apo‡ád si mys-

lí m, æe autorfotograe si z nás vyst‡elil, ale
napoví mvám, æe uvnit‡ dvoraje snad st‡e-

dovêká kamenná studna. Myslí m, æe ruçnê

hloubená do hradní skály ... ale nêkde ve
Svitavách.

Kde to je se v¿ak dovíte aæ p‡í¿tí rok,

alespoñ máte p‡es Vánoce o çem p‡emÿ¿-

let. Mnoho úspêchû v tomnastávající mro-

ce, nejenomv p‡e mÿ¿lení nad kvíze m, ale

i tak v¿eobecnê.

Radoslav Fikejz

Pozv
ánka na vÿstavu
Souçasná çeská ilustraçní tvorba ve Svitavách
1. 1 2. 2002 - 5. 1. 2003

Kdyæ js me minulÿ rok p‡ed vánocemi

p‡ipravovali vÿstavugrak Bohuslava Reyn-

ka, povedlo se to i díky ochotê Galerie vÿ-

tvarného umêní v Havlíçkovê Brodê, která

námçást vÿtvarnÿch dêl zapûjçila. Atehdy

jse m v této galerii objevila vÿstavu çeskÿchsouçasnÿchilustrátorû ailustrátorek,

vÿstavu, která má v Havlíçkovê Brodê de-

setiletou tradici váæící se na Podzi mní

kniæní trh. Avznikl nápad p‡edstavit çeské

ilustrátory(çi spí¿ejejich dílo) také svitav-

ské ve‡ejnosti. Slovo dalo slovo, s havlíç-

kobrodskou galerií i s jednotlivÿmi autory

js me se domluvili aleto¿ní kolekce mohla
putovat z Havlíçkova Brodu do Svitav.

Cíl tohoto projektu Galerie vÿtvarného

uvêdomovat, æetext bezilustrací není úpl-

sympatickÿ. Seznámit náv¿têvníky vÿstavy

produkce mátradiçnê vysokou úroveña kva-

umêní v Havlíçkovê Brodê je mi vel mi

s tvorbou na¿ich souçasnÿch ilustrátorû
a dokázat nejen to, æe ilustrace je svébyt-

nÿm vÿtvarnÿm dílem, ale také jak mûæe

nou knihou, ale hlavnê, æe çeská ilustraçní

litu, ataké s mysl prolaskavÿ humor a nadsázku.

Vÿstava bude, jak uæ to u nás s po-

bÿt vÿtvarníkova práce s textem nápaditá

slední mi vÿstavami roku bÿvá, doplnêna

to dostávají jak renomovaní, tak zaçínající

dete p‡emÿ¿let, kamse v p‡edvánoçní, vá-

a roz manitá. P‡íleæitost k vystavování pro-

tvûrci. Není náhodou, æe tento projekt

vánoçní vÿzdobou a betlémy. Atak, aæ bu-

noçní, çi povánoçní ças uchÿlit, p‡ijâte do

vznikl na poçátku devadesátÿch let, kdy

svitavského muzea. Mezi ilustrace, betlé-

kÿçovou produkcí. Asnad nejvíce to bylo

de otev‡ena po celÿ prosinec aje¿tê první

byl çeskÿ kniæní trh zaplaven komerçní aæ

F
oto V
. F
ochler

Jáchym¢erÿch: Sná‡

patrné právê nailustracích dêtskÿch knih.

Je dob‡e, æe si çe¿tí nakladatelé zaçínají

mové gurky, chvojí a koledy. Vÿstava bu-

tÿden v lednu.

Blanka Çuhelová

pr os i ne c 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

Vÿstavy

(otev‡eno p‡i akcích SKS)
Bílÿ dûm

Petr Patoçka - Kresby
Divadlo Trám

Vÿstava k 10. letémuzaloæení

dramatické ¿koliçky

1. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám
Divadlo Rolniçka Liberec:

Oto m
, co se moæná stalo

Çty‡i loutkové vánoçní p‡íbêhys koledami

- Jak byl osel dûleæitÿ, Jak andêlé nauçili

10. ùt 19: 30 hod. Bílÿ dûm

Uæ js me do ma
Koncert na stání

Vstupné: 100,- Kç
12. Çt 19: 30 hod. Ottendorferûv dûm
Koncert KPH

Eli¿ka W
eissová - zpêv

Kristina Stepasjuková - klavír sólo

Inna Tol maçova - klavírní doprovod
Vstupné: 45,- Kç, sleva 30,- Kç pro çleny
KPH

13. Pá Sraz v¿ech úçastníkû 16: 30 hodin
u Ottendorferova domu

Honzutroubit, Jakset‡i králové vypravili

Prûvod Lucií mêste m

hezçího beránka. Na scénê se postupnê

¿koliçka ve Svitavách obchûzku a t‡etí roç-

se nakonec stal BETL... M úplnÿ.

tí. Vrací se tak ke starÿmobyçejûm na¿ich

né z bêænê dostupnÿch p‡edmêtû a ma-

p‡edvedení æivota a s mrti sv. Lucie.

i dospêlé k vlastní tvo‡ivé çinnosti.

vaçky, s metáçky, papírové noæe na dêti

Vstupné: 30,- Kç

závêreçné koledování pod stromeçke m.

4. St 19: 30 hod. Bílÿ dûm
Divadelní abonetní cyklus PODZI M2002

13. Pá 19: 00 - 23: 00 hod. Bílÿ dûm

na dalekou cestu a Jak pastÿ‡i vybrali nej-

objevují postavy pat‡ící k Betlé mu, aby
V p‡edstaveníjsou pouæityloutky vyrobe-

teriálû, coæ se mûæe stát ispirací pro dêti
Hraje a zpívá: Jarmila Enochová

Agentura Václava Hanzlíçka Praha:

Zlatéjezero

V¿ude na svêtê jsou nêjaká Zlatájeze-

ra a v¿ude æijí lidé.

Citlivÿ portrét generaçních vztahûje ne-

okázalÿm holdemlidské soudrænosti alás-

Pro potê¿ení a zábavu po‡ádá Dramatická

ník prûvodu LUCEKna svitavskémnámês-

p‡edkû. Kvidêní bude zaruçenê pravdivé

S sebou svíçky, svítilny, peroutky, ma¿lo-

hltavé, vítányjsou hudební nástroje pro

Taneçní veçer v Bílé mdo mê

Veçere mprovází taneçní mist‡i ze svitav-

ského Taneçního klubu Ellis.
Vstupné: 30,- Kç za osobu.

15. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám

ce na celÿ æivot.

Vy¿la hvêzdajasná

Hrají: Radoslav Brzobohatÿ, Kvêta Fialová,

kometu uvidêli o vánocíchlidé i vjinÿch

Reæie: Pavel Há¿a

Jan Novotnÿ nebo Ludêk Çtvrtlík, Marce-

la Peñázová nebo Dana Batulková, David
Vejraæka nebo Patrik Jílek, Marián Loubal

Vstupné: 100,- Kç

7. So 15: 00 hod. Divadlo Trám

Oslava k desetileté mu vÿroçí

zaloæení Dramatické ¿koliçky
ve Svitavách

Vánoçní divadelní p‡edstavení nejen o çes-

kÿchzvycích, aletaké o tom, æetaje mnou

ze mích. Nejrûznêj¿í známéi ménê známé
koledy doprovázené atypickÿmi nástroji

a zvuky (kali mba, chai ms) dête mzpívají
a hrají Markéta Potuæáková, çlenkafrancouz-

sko-çeskéhosouboru Navorua Iveta Rálková, kterou dêti znají z pohádky K‡esadlo.

Reæij ní spolupráce: Michal Lázñovskÿ
Hudební spolupráce: Lumír Ol¿ovskÿ

Scéna a kostÿmy: Martin Rálek a Iveta

25. St 18: 00 hod. Bílÿ dûm

Doktorûv 8. vánoçní bigbít

I. R. M. A., Plejády, Trstenická stezka, Hadry z têla, Santa Klaus, Kowalski, Verze 5,

CZECH FAITH NO MORE, THE CRANBERRIES REVIVAL
Vstupné: 100,- Kç

26. Çt 18: 00 hod.
Kostel Nav¿tívení Panny Marie

PS Dalibor

Vánoçní písnê a koledy
Vstupné dobrovolné

27. Pá 1 7: 00 - 21: 00 hod. Bílÿ dûm

Posezení s dechovkou
Petru¿ka Moravská Chrastová
Vstupné: dobrovolné

P‡edstavení pro ¿koly

2. Po 8: 15, 9: 30, 11: 00 hod.
Divadlo Trám
Divadlo Rolniçka Liberec

Oto m
, co se moæná stalo

Vstupné: 12,- Kç; pro M¢, 1. - 3. t‡ídy

3. - 4. ùt, St 8: 30, 10: 15 hod.
Kino Ves mír
Divadlo Genus Brno

Çert a Káça

Vstupné: 15,- Kç; pro 1. - 5. t‡ídy, M¢

11. St 8: 30, 10: 15 hod. Kino Ves mír
Agentura SUSA Praha

Çarování s divadle m
Vstupné: 12,- Kç; pro M¢

16. Po 8: 15, 9: 30, 11: 00 hod.
Divadlo Trám
Divadlo Ivety Rálkové Praha

Vy¿la hvêzdajasná

Vstupné: 12,- Kç; pro M¢, 1. - 2. t‡ídy

Filmy pro ¿koly

5. - 6. Çt, Pá 8: 15, 10: 15 hod.

My¿ák Stuart Little 2
Vstupné: 20,- Kç

Hora pêti králû - pre miéra l mu, natáçeného letos s Dramatickou ¿koliçkou na

Vstupné: 30,- Kç

Rálková

Pro 1. stupeñ, Z¢, p‡ed¿k. M¢

ná‡e).

20. Pá 19: 30 hod. Divadlo Trám

Vÿlet

tábo‡e ve Chmelíku (podle vlastního scéKamera a reæie: Marian Polák

Trstenická stezka - koncert
Vstupné: dobrovolné

Malá noçní hudba z pûdy

- kapela ze Sebranic

Cecil ajeho BRUM
- divadlo ze Svitav

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

Strasti souæené du¿e

a v kinokavárnê

Recitace Lucie Markové

Vánoce v muzeu
Vstupné: 20,- Kç

- sólovÿ vÿstup V
. Flígrové
Vstupné: dobrovolné

12., 13. Çt, Pá 8: 15, 10: 15 hod.

Vstupné: 25,- Kç; pro 8.- 9. t‡ídy, S¢, SOU

17. - 18. ùt, St 8: 15, 10: 15 hod.

Archa pro Vojtu

Vstupné: 20,- Kç; pro Z¢

19. - 20. Çt, Pá 8: 15, 10: 15

Lilo a Stitch

Vstupné: 20,- Kç; pro M¢, 1. stupeñ

st rana
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1 0 letdramatické ¿koliçky
SLÅVA, NAZDAÅR, HURAAÅ, TRAM-

tována mêste m. Je¿tê jednu vÿhodu zde

têch deset let pro¿lojejí mi zdmi mnoho

kterÿ umoæñuje vyuæívat divadelní tech-

a mnoholidí, çlovíçkû, dêtí, velkÿchi ma-

lÿch. I ona zatu dobu pro¿la mnoha z mê-

nami - STARÅ DOBRÅ¢KOLIÇKA(se

zdí, kde se vyjí maly otiskyrukouzaslouæi-

lÿch, mu¿liçkami, kamínky, knihovniçkou
a dal¿í mi maliçkost mi, stole m, u kterého

se nejenjedlo a pilo, dokonce se na nê m

vyuæívá a to spojení s divadelní msále m,

niku a divadelní podmínky. Toje v¿echno
FORMA, formouje divadlo, ale nezapomínej me na OBSAH Dramatické ¿koliç-

ky. Tí mje hravost, tvo‡ivost, spolupráce,

setkávání lidí, jedineçná at mosféra vznikající p‡i neopakovatelnÿch çinnostech,

hrách, práci. Nej dûleæitêj¿í mje v¿ak vÿ-

i tancovalo) bylap‡estavêna naNOVOU

chova k lidství, çlovêçenství.

vadle m Trám). Jen jedno zûstává stále

TARARÅ

DOBRÅJANA, Jana Mandlová. Kdyæ se

liçky? Kromê pravidelné vÿuky dramatic-

mi vybaví, je právê ona.

zderecitaçní soutêæe, prûvod Lucek, ¿ko-

DOBROU¢KOLIÇKU(se sousedící mdi-

- STARÅ, pardon, vlastnê  MLADÅ

‡ekne Dramatická ¿koliçka, první, co se

Pozvánka na Prûvod Lucií

pod St‡ediske mkulturních sluæeb aje do-

TARARÅ

Dramatická ¿koliçka má 10 let. Za

pr os i ne c 2 0 0 2

SLÅVA, NAZDAÅR, HURAAÅ, TRAM-

Jdu, j du, j du, noci upij u. 

Tento pok‡ik byl v minulosti v Çechách

dob‡e znám. Proná¿elyjej dívky p‡evleçené

Aco se dêje uvnit‡ Dramatické ¿ko-

za LUCKY(vêt¿inou zahalené v bílÿch pro-

ké vÿchovy, se zde recituje, po‡ádají se

çi zakrytÿm obliçejem papírovou maskou

stêradlechs nafoukanou moukou na obliçeji,

podobnou çapí muzobáku) ato v densvátku

SLÅVA, NAZDAÅR, HURAAÅ, TRAM-

liçkové vánoce, letní tábory, závêreçné

sv. Lucie - 13. prosince. Po‡ádaly tak své

Ao çe mta Dramatická¿koliçka vlast-

¿í a dal¿í zají mavé akce.

v æádné domácnosti nebyl poru¿en zákaz

TARARÅ

nêje? Jeto celke mojedinêlÿ poçin v na¿í

republice. Vêt¿inouje dramatická vÿchova, kterou se zabÿvá Dramatická ¿koliçka, v rámci základních umêleckÿch ¿kol.

Ve Svitavách dramatická vÿchova funguje

¿koliçkové Trámtadyjá, soust‡edêní a dal-

To v¿e aje¿tê mnohé se mi vybavuje

p‡i slovê Dramatická ¿koliçka, ale lep¿í

bude, kdyæ se p‡ij dete p‡esvêdçit sami.
U nás je kaædÿ srdeçnê vítán.

Monika For manová

obchûzky. Lucky hlídaly, aby v tento den
p‡edení lnu, kontrolovaly, zda se v¿echny
dêti v dobê adventu postí, nebo mêly v ru-

ce kartáç na drhnutí podlahy, dal¿í bílila

¿têtkou stêny, jiná nutila metlou dêti mod-

lit se, pokud umêly, dalaji mz ko¿íçku pamlsek. Lucky doprovázela maska knêze,

kterÿ kázal æertovné vêci, krajánka, komi-

níka, dráteníka a cikánské rodiny. V¿e se

konalo pro potê¿ení a zábavu.

Téæ pro potê¿ení a zábavu po‡ádá Drama-

tická ¿koliçka ve Svitavách obchûzku at‡etí
roçník prûvodu LUCEKnasvitavské mnámêstí. Vrací setak ke starÿmobyçej ûmna-

¿ich p‡edkû. Kvidêní bude zaruçenê pravdivé p‡edvedení æivota a s mrti sv. Lucie.

Pozvánka
na koncert KPH

Zvu vás ráda na koncert, které mu vévo-

dí krásnÿ hlas, mezzosoprán Eli¿ky W
eisso-

vé, vÿrazné zpêvaçky, p‡estoæe po‡ádje¿tê

Pozvánka na koncert
Uæ jsme doma

æákyni René Tuçka na praæské AMU.

Têæi¿tê koncertu je opravdu v áriích

a romancích ze známÿch oper, jako t‡eba
Trubadúr, Car men, Rusalka a çi Piková

dáma. Uæije me si, zdá se, dost melodické

Uæ Js me Domajsoujednou z nejorigi-

kvêtnatosti a vypjatosti. Eli¿ku W
eissovou

publikazískalasvounezávislostí naostatních

návíte, æe obê dámyæijí v Moravské T‡ebové.

zovÿmi prost‡edky, nerespektování mjakÿch-

u nás uæ sly¿eli loni. Rádi si poslechne-

nami v tempu a melodiích se Slovanskÿmi

bêhem uplynulého roku, ve které m mi mo

nálnêj¿íchçeskÿchrockovÿch kapel. Zájem
hudebních vlivech, charakteristickÿmi vÿra-

koliv hudebních forema p‡ekvapivÿmi z mê-

ko‡eny a zároveñ univerzálností. Koncerty
nabité energií mêly úspêch v Çeské repu-

blice (asi 500 koncertû), v Evropê (asi 200
koncertû), stejnê tak v USA, Mexiku a Kanadê (140 koncertû). Uæjs me doma se po-

díleli na vytvo‡ení performance taj uplné

skupin The Residents Freak Show (Ob-

ludárium) v divadle Archa v Praze.

doprovází klavíristkaInna Tol maçova a moæ-

Paní Inna má dcerku Kristinu, kteroujs me
me, co se událo s její klavírní interpretací

jiné získala první místo v mezinárodní soutêæi Amadeus v Brnê. Kristina doplní program právê skladbami Mozartovÿmi, Car-

la Czerného ( postrache m v¿ech mladÿch
klavíristû) a Bohuslava Martinû.

P‡eji pêknÿ poslech, myslí m, æe tyto

nêæné æeny vás zauj mou svÿm umêní m.

Blanka ¢efrnová

pr os i ne c 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.: 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

6. - 8. Pá - Ne

Vánoçní pobyt na Vysoçinê
12. Çt 18: 30 hod. Nadace J. Plívy

52. Cestovatelskÿ veçer

VI I

4. St 14: 00 a 16: 30 hod. Kino Ves mír

M
ikulá¿ská besídka
7. So 10: 00 hod. DDM

Keram
ické dopoledne

pro ve‡ejnost

23. Po 9: 00 hod. DDM

Turnaj ve stolní mtenisu
Informace p. Hábík

23. Po 9: 00 hod. DDM

Turnaj ve stolních

Poplatek 20,- Kç / hod.

a poçítaçovÿch hrách

8. Ne 13: 15 hod. nádraæí ÇD

27. Pá DDM

Informace p. Uher

Vycházka pro rodiçe a dêti

Vánoçní sportovní soutêæ

pro zví‡ata

27. Pá DDM 10: 00 hod.

Informace p. Uher

Poplatek 20,- Kç / 1 osoba

s vÿzdobou stro meçku

Pochoutky pro zví‡ata vez mête s sebou

softtenis, stolní tenis, ceny pro nejlep¿í

Keram
ické dopoledne v DDM

S Václavem Turkemo cestách po Kyrgyz-

stánu.

Nadace Josefa Plívy
Nám. Míru 80, Svitavy, tel. 461 530 237

Otev‡eno Po- Pá 9- 1 2 14- 17 hodin
e- mail: nadace @svitavy.cz http://njp.unas.cz

Nadace v prosinci
NadaceJosefa Plívy, kteráletos slaví 12

let svého trvání, je stálejedinou nadací ve
svitavskémokrese. Na rozdíl od podnikání
by se konkurence zajisté nebála. Naopak,

kdyby se nêkdo zamÿ¿lel, jak co nejlépe

naloæit s volnÿmi nançní mi prost‡edky

a pouæít je na v¿eobecnê prospê¿né úçely,

rádi mu poradí me.

Jední mz hlavních úkolû na¿í Nadace

vidí me v tom, podpo‡it vzdêlání mládeæe.

Na mêsíc prosinec js me proto p‡ipravili

zají mavou vÿstavu o na¿e mves m
íru.
Fotograe, fakta o fenoménu UNIVERZUM.

Tatoje urçena nejen pro ¿koly, alei pro do-

spêlé, kte‡í alespoñ obças zvednou hlavu
od na¿í matiçky Ze mê a zají mají se, co se
dêje blízkoi vzdálenê nad na¿i mi hlavami.
Vstupnéjejako vædy dobrovolné.

Vÿstavaje otev‡enav Po- Pá 9 - 12

a 14 - 1 7 hod.

ZU¢ SVITAVY
tel. 461 534 312

12. Çt 1 7: 30 hod. sál ZU¢

Æákovskÿ hudební veçer
19. Çt 1 7: 30 hod. sál ZU¢

Æákovskÿhudební veçer (vánoçní)
21. So 16: 30 hod. Divadlo Trám

Vánoçní koncert æákû

V
. Plívová a K. Bene¿ová
Vstupné dobrovolné

Vsobotu 14. prosi nce 2002 v 18: 00
hodin vystoupí v Bílémdomê pêvecké sbory Iuventus a Gaudiumse svÿmi hosty - se
Sbore m Konzervato‡e Jaroslava Jeæka

a Back Side Big Bande mz Prahy v koncertê nazvanémJazz v bílémaneb Vánoce
trochujinak.
Srdeçnê zveme v¿echny své p‡íznivce.

st rana
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KINO VESMïR

1 6. - 1 8. Po, ùt, St

19: 30 hod.

Novÿ çeskÿ l m
S mradi
Fil mo lidech, kte‡í o lásce ne mluví, oni jí æijí.

tel.: 461 531 446

Rodinnÿ psychologickÿ sní mek o rodinê, ve kte-

Pokladna otev‡ena kaædÿ den 17- 20 hod.

ré vyrûstají dva star¿í adoptovaní rom¿tí chlapci.

1. - 3. Ne, Po, ùt

velké lásky a malé çeské nenávisti.

19: 30 hod.

Hollywood Ending

USA 2002
Zt‡e¿têná komedie o tom, jak se ve t mê stret

do çerného. W
oody Allenjako neurotickÿ reæi-

sér, na kterého padnou zlé çasy.. Komedie.
Scéná‡, reæie a hlavní role: W
oody Allen
Vstupné: 50,- Kç titulky od 15let

4. St

pr os i ne c 2 0 0 2
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Fil movÿ klub

99 min.

19: 30 hod.

Ital¿tina pro zaçáteçníky

Podle Terezy Bouçkové. Mezi mlÿnskÿmi kameny
Reæie: Zdenêk Tyc

Vstupné: 50,- Kç

94 min.

1 9. - 20. Çt, Pá

19: 30 hod.

Eras mus a spol.

Francie, ¢panêlsko 2002
Sedm Evropanû ve ¿panêlské vesnici.  Hledám

podnáje m v Barcelonê za úçele m studia ¿pa-

nêl¿tiny, pospolitého æivota, novÿch p‡átelství

KINOKAVÅRNAGALAXIE
3. ùt

tel.: 602 969 647

Hollywood Ending

USA 2002
Vstupné: 50,- Kç titulky od 15let 99 min.

4. - 5.

USA 2001
Meze, které nelze p‡ekroçit. Drama z války

v Bosnê. Americkÿ pilot v nep‡átelskémúze mí.

Vhlavníchrolích: Owen W
ilson a Gene Hackman

Vstupné: 50,- Kç

a schopnosti ustát to na vlastních nohách.  Zn.

Fil mbyl natoçen podle manifestu Dogma 95.

Scéná‡ a reæie: Cédric Klaspisch

MFF Karlovy Vary 2002.

8. Ne

Scéná‡ a reæie: Lone Schergová
Vstupné: pro çleny FK: 30,- Kç

ostatní: 40,- Kç

od 15let

titulky 113 min.

5. - 7. Çt, Pá, So

19: 30 hod.

USA, SRN 2002
ùdolí stínû
O odvaze a p‡átelství, které mají cenu vlastního

æivota. Rok 1965 a válka ve Vietnamu. Oslava

chlapského hrdinství, jeæ se rodí ve váleçné m

Vstupné: 50,- Kç

21. - 22. So, Ne

E. T
. M
i moze m¿ƒan

dêl rodinného kina a æánru sci-.
Reæie: Steven Spielberg

Vstupné: 50,- Kç titulky od 15let 139 min.

21. - 22. So, Ne

19: 30 hod.

Fanto mPa‡íæe

Francie 2001
Dokáæe Gérard Depardieu porazit nejobávanêj-

¿ího zloçince pa‡íæského podsvêtí? Pa‡íæ 1830.

Historickÿ akçní thriller... po stopách p‡ízraç-

ného vraha.

Reæie: Pitof

Vstupné: 55,- Kç

titulky

1 0. - 11. ùt, St

100 min.
19: 30 hod.

Náv¿têvníci: Cesta do Ameriky

USA, Francie 2001
Ze st‡edovêké Francie do moderního Chicaga.

1 7: 00 hod.

pre miérajednoho z nej úspê¿nêj¿ích l movÿch

Vstupné: 30,- Kç

8. - 9. Ne, Po

120 min.

USA 1 982/2002
T‡i miliony svêtelnÿchlet od domova. Obnovená

bêsnêní.

V hlavní roli: Mel Gibson

titulky

titulky

120 min.
19: 30 hod.

Charlotte Gray

GB 2002
P‡íbêh o lásce, lítosti a odvaze. Váleçné drama

12. Çt

Radho¿ƒ

Fil movÿ klub

19: 30 hod.

ÇR
Nejvíc hledáme to, co máme p‡ed oçi ma. Po-

vídkovÿ l m.

Zahrádka ráje - reæie: Bohdan Sláma 2001
Otev‡ená krajina svobodného muæe - reæie:

Pavel Göbl 1994

Radho¿ƒ - reæie: Tomá¿ Doru¿ka 1999
Fil my nej mlad¿í generace l ma‡û. Podobná poe-

Reæie: Gilliam Armstrong

27. - 28. Pá, So

19: 30 hod.

W
aterloo po çesku Novÿ çeskÿ l m
Pêt manæelskÿch p‡íbêhû s Ji‡í m Krampole m

v hlavních rolích. Podnikatel, penzista, bigbí-

tovÿ bubeník, dêdeçek na dovolené a uƒáplÿ
památká‡... Nová çeská komedie.
Námêt, scéná‡, reæie: Vít Ol mer

Vstupné: 50,- Kç

95 min.

20: 00 hod.

Fanto mPa‡íæe

Francie 2001
titulky
100 min.

Vstupné: 55,- Kç

1 0. - 11. ùt, St

20: 00 hod.

Náv¿têvníci: Cesta do Ameriky
USA, Francie 2001
Vstupné: 55,- Kç

titulky

12. Çt

89 min.
20: 00 hod.

a çty‡i mrtví...

Vstupné. 50,- Kç

od 15let titulky 116 min.

29. - 30. Ne
Po

Dobaledová

1 7: 00 hod.

15: 00 a 1 7: 00 hod.

USA 2002
P‡i¿li. Rozeh‡áli. Zvítêzili. Poçítaçová road

movie o lenochodovi, mamutovi a tygrovi, kte‡í

p‡ed desetitisíci lety zachrañují malého çlovíç-

ka. Aje ji m p‡itomsetsakra zi ma. Ani movanÿ
l mpro celou rodinu.
Reæie: Chris W
edge

dabováno

Çistá du¿e

logickároad movie. Osudyjedné rodiny... IvaJanVstupné: 50,- Kç

Vstupné: 50,- Kç

l mû Big Lebowski a Fargo. Çernobílÿ sní mek

29. - 30. Ne, Po

13. - 15. Pá, So, Ne

8. Ne

19: 30 hod.

se odehrává v roce 1949 v kalifornské m mês-

Vstupné: pro çleny FK: 30,- Kç

92 min.

Vstup zdarma!

13. - 14. Pá, So

USA, GB 2001
Muæ, kterÿ nebyl
Vraæda neníjeho styl. Çerná komedie odtvûrcû

Vstupné: 50,- Kç

ostatní: 40,- Kç

Pohádky pro nej men¿í
Pás mo pohádek nep‡etræitê po celÿ den.

122 min.

Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky

tika, práce s neherci, hledání hodnot v zapomenutÿch místech...

Vánoce v kinokavárnê

æurová ajejí dcery Theodora a Sabina Remundovy.

V hlavní roli: Cate Blanchettová

Scéná‡ a reæie: Ethan a Joel Coenové

89 min.

1 0: 00 - 1 7: 00 hod.

války. Nej draæ¿í anglickÿ l mv¿ech dob.

Reæie: Jean- Marie Gaubert

titulky

20: 00 hod.

USA, SRN 2002
Vstupné: 50,- Kç titulky od 15let 139 min.

podle svêtového bestselleru Sebastiana Faulk-

se. P‡íbêhlásky mladé dívky bêhe mII. svêtové

teçku. Jeden znudênÿ holiç, jeden podvodník

Vstupné: 55,- Kç

101 min.

ÇR, SR 2002
Vÿlet
Co si doma ne‡eknete, dozvíte se cestou. Psycho-

Z bláta do louæe. Jean Reno v komedii s fran-

couzskÿmvtipe ma hollywoodskÿmrozpoçte m.

titulky

6. - 7. Pá, So

Dánsko 2000
... a láska pro s mola‡e. Romantická komedie

Xavier ( Evropan). Fil mzískal Cenu divákû na

St 20: 30, Çt 20: 00 hod.

Za nep‡átelskoulinií

ùdolí stínû

o ¿esti outsiderech a nezbytnosti vÿukyital¿tiny.

20: 00 hod.

82 min.
19: 30 hod.

100 min.

W
aterloo po çesku

1 7. - 18. ùt, St

20: 00 hod.

S mradi

Novÿ çeskÿ l m
94 min.

Vstupné: 50,- Kç

1 9. - 20. Çt, Pá

20: 00 hod.

Vstupné: 50,- Kç

Francie, ¢panêlsko 2002
titulky
120 min.

21. - 22. So, Ne

15: 00 hod.

21. - 22. So, Ne

20: 00 hod.

27. - 28. Pá, So

20: 00 hod.

Eras mus a spol.

E. T
. M
i mozem¿ƒan USA 1982/2002
Vstupné: 30,- Kç
titulky
120 min.
Charlotte Gray

GB 2002
Vstupné: 50,- Kç od 15let titulky 122 min.

Muæ, kterÿ nebyl
Vstupné. 50,- Kç

Dobaledová

belovy ceny, Johna Forbese Nashe. Drama muæe,

29. Ne

trpícího schizofrenií. Sní mek získal çty‡i Osca-

ry 2002: Nejlep¿í l m, nejlep¿í scéná‡: Akiva
Golds man, Nejlep¿í hereçka ve vedlej¿í roli:

Jennifer Connellyová

Nejlep¿í reæie: Ron Howard
Vstupné: 50,- Kç
titulky

134 min.

USA, GB 2001
od 15let titulky 116 min.

29. Ne

USA 2001
Vidêl svêt, jak si nikdo nedokázal p‡edstavit.

Æivotopis geniálního mate matika, nositele No-

20: 00 hod.

Novÿ çeskÿ l m
95 min.

Vstupné: 50,- Kç

Çistá du¿e

Vstupné: 50,- Kç

15: 00 hod.

dabováno

USA 2002
82 min.

20: 00 hod.

titulky

USA 2001
134 min.

31. ùt

Silvestr kinokavárnê

Informace u p. Kopecké, tel. 602 969 647

