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Dobrÿ den

Tak tu máme rok dva tisíce t‡i. Jakÿ

bude? Co námp‡inese? Tro¿kuvás dnes-

ka pozvu do divadla, kina, na koncerty

a t‡eba na námêstí...

V kinê nás çeká hned v únoru dal¿í

porce l mû Projektu 100. Urçitê se tê¿-

te na roz¿í‡enou verzi Formanova Ama-

dea, na Amarcord - jeden z nej krásnêj-

divadlo z Hradce Králové (nêkolik po-

sledních sezón na¿e nejlep¿í scéna).

Rád bych zase vidêl brnênská divadla
Husu na provázku a HADivadlo. Ne mys-

Je v¿ak jedna vÿji mka: Mlÿny divadla
Urçitê mnoho zají mavého nabídnou

klubová p‡estavení v Trámu. Vædyƒ hned

jaké mají bÿt: tro¿ku stra¿idelné, hodnê

ka nejroztodivnêj¿í, j ako æivot sám...

bude chybêt Çervená Karkulka!

Vizitou! Pohádky pro dêti budoutakové,

veselé a hlavnê se ¿ƒastnÿmkoncem. AneKoncerty váæné hudby mají u nás

kterÿ aspoñ dvakrát do mêsíce (a çasto

¿têstí. Máme krásnÿ sál - kolikrát jsem

díla p‡edev¿í mevropské kine matogra-

kanti - v Çervené knihovnê. Na koncertní

e.

Poj âme do divadla. Myslí m, æeje ças

opêt pozvat do Svitav praæskÿ Çinoherní
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çe m. Urçitê nebude chybêt Klicperovo

ta¿ka‡ice, horory, thrillery, dramata, psy-

i çastêji) p‡edstaví nejlep¿í souçasná

0

ne mûæe si nechat ujít Sklenênÿzvê‡inec

v lednu p‡ijede Jaroslav Du¿ek se svou

A urçitê nezapomenu na l movÿ klub,

0

od stej ného souboru se stej nÿm Kraj-

v¿e, co si bude me p‡át - od ani mova-

chologické l my, chytréi hloupé- zkrát-
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çe m a Divadla Petra Bezruçe z Ostravy,

Sklep!

nÿch l mû p‡es hrané pohádky, veselé

N

Çerné divadlo u nás nepamatuj u. Kdo

Antonioniho... a to jsoujen ti nejslav-

Jinak námten novÿ rok p‡inese opêt

E

vidêl Tracyho tygra s Richarde m Kraj-

lí m, æe bychom mêli opakovat star¿í hry.

nêj¿í.

D

D Å ”

klub. Nové inscenace urçitê stojí za to.

¿ích Felliniho l mû, na Mléçnou dráhu

Luise Buñuela, Zvêt¿eninu Michelangela

E

K A L E N

uæ psal, æe nám ho závidí v¿ichni muzi-

k‡ídlo zahrají Renata a Igor Arda¿evo-

vi, usly¿í me zvlá¿tní spojení akordeonu
a kytary, dvê kvarteta nakonec zatroubí

Takeshi Kobayashi v Ottendorf
erovê domê

30. ‡íjna 2002.

svitav¿tí trubaçi v parku... a tojejenom
pûlka sezóny!

Spirituál kvintet, Iva Bittová, Æal-

man, vzpomínka na Michala Tuçného,

Ji‡í Pavlica se skupinou Talant, Vlasta
Redl, W
alde mar Matu¿ka s KTO... nêco

je domluveno, nêco bych rád k námpozval...

Do Bílého domu na bigbít?! Proç ne:

Monkey Business, Redy Kirken, Mig 21,

Support Lesbiens, Tata Bojs, Mñágaa Æâorp

a tak dál...

Av létê budou zase divadla v parku

a muziky na námêstí a v lánské zahradê
a bude pouƒ...

A bude Burza po‡adû pro dêti a Porta

a dvê národní p‡ehlídky- fotogracká a l-

mová a divadelní p‡ehlídka a na podzi m

zase taneçní a tancování v Bílé m domê
a pozveme zají mavé lidi na besedu a moæ-

ná p‡ij de i nêjakÿ ten veselÿ komik, co
ho znáte z televize!

Jsoutotaktrochu pozvánky bez záru-

ky, ale s nadêjí.

Kdyæ se to tak vez me kole m a kole m

- ne musel byten rok dvatisícet‡i bÿt zase tak ¿patnÿ. Co myslíte?

T
oçkolotoç na svitavskémnámêstí - Pouƒ ke svatému Jiljí 1. zá‡í 2002.

Mêj me se dob‡e

Petr Mohr

s t r a n a II

Od nepamêti ksouçasnosti-XVI
ùvode m drobnou poznámku. Jak je

uæiteçné mít zpêtnou vazbu, to mi p‡i-
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více se dovídáme k roku 1330. Toho roku

bratranci rovnêæ Mikulá¿ovi za 170 h‡i-

ven jako kompenzaci jejich nákladû p‡i

znovuvÿstavbê hraduv Blansku, ale 1. lis-

byla vydánajedna z nejdûleæitêj¿ích st‡e-

topadu 1354ji, jako znovunabytou a po-

zornil na nep‡esnost, jíæjsemse dopustil

giumnasvitavskourychtu. To p‡edpoklá-

praæskÿch gro¿û Konrádovi z Litomy¿le.

v Laçnovê byla zbourána v roce 1971,

ztratilo, zlí jazykové tvrdí, æe se o to po-

zvêt¿oval, stavêlarychtá‡e na stejnou úro-

stavbulaçnovského obchodu. Omlouvám

1325. Jisté je, æe rychtá‡, kterÿ zastu-

távat velikost rychty, ale jeden údaj je

nêj¿í ma nejváæenêj¿í m mê¿ƒanema celé

tê náleæí poplatek ze mlÿna Caste muel,

První mrychtá‡embyl bezesporu sámlo-

na dne¿ní m Malémnámêstí.

pomnêl paning. M. Fadrnÿ, kdy mne upo-

v listopadové mçlánku. Kaple P
. Marie
kámen zjejí stavby byla pak pouæit na

setedyza chybné uvedení data 1976, ale

zají mavéje, æe ani na evidençní kartê pa-

mátek okresu datum bourání kaple není

uveden, zkrátka nêkdy je nová historie

dovêkÿch mêstskÿch listin - a to privile-

dané první privilegium z roku 1256 se

staral sám rychtá‡ Gerlach kole m roku
poval ve mêstê biskupa, byl nejzámoæmêsto bylo závislé najeho rozhodnutích.

nêkud roz¿í‡enou, prodal za 200 h‡iven
Taková rychta, jejíæ majetek se neustále

veñjako rytí‡e. Asi nemá s myslu vypoçí-

p‡ece zají mavÿ: praví se v nêm, æe k rych-

kterÿ stával na místê nêkdej¿ího rybníka

zahalena vêt¿í mtajemství m, neæ historie

kátor mêsta Helembert vom Thurm, jeho

zkoumají, dêkuji, je to dobré nejen pro

z roku 1256, jehoæ obsah mûæeme odvo-

vêâ nebudejednoduchá. Hned první ka-

Nyní se ale vraƒme do XIII. století, do

t‡etí díl ze v¿ech soudních pokut, lázeñ,

vênuje historii rychty, její mu prodávání,

biskupství byla z vêt¿í çásti dokonçena.

pûldruhé masné lavice, 16 ¿evcovskÿch

stará. V¿e m, kdo çlánky çtou a kriticky
mne, ale i pro budoucí historiky.

doby, kdy velká kolonizace olomouckého

Svitavy se tedy staly sídle msprávního

okresu, kterÿ bÿvá vlistinách oznaçován

jako provincie. P‡i rekonstrukci hranic

zjistí me, æe kro m nej bliæ¿ích obcí do
okresuspadalai místa vzdálená a æe svi-

bohatství bylo urçeno privilegiem snad

zovat z konrmace z roku 1330. Pat‡il mu

t‡i domy úroçní, çty‡i peka‡ské krámy,

Zbÿvá tedy odpovêdêt na otázku, kde

vlastnê svitavská rychta stávala. Aodpo-

pitola Lickovÿch Dêjin mêsta se ob¿írnê
pronáj mu a roz¿i‡ování. Mezi doslovnÿm
p‡eklademlatinskÿchlistinjsou uvádêna

dílen ve mêstê, 4lány a t‡i pruty polí ve

j ména dræitelûrychty, jejichrodové vêtve,

h‡ivny platu na t‡ech p‡ed mêstempolo-

chybí. Vsamotnémzávêru kapitolyse ale

rychtá‡e Gerlacha, ten právê koupil ko-

objevuje v kupní s mlouvê z roku 1722 na

Çty‡iceti Lánech (asi 85 hektarû) a t‡i

æenÿch mlÿnech. Zmêny se v¿ak staly za

ale çíslo domu, kde by rychta mêla stát

dovíte, æe poprvé se identikace domu

tavské dræavy byly znaçnê rozt‡í¿têny.

le mroku 1325 mlÿn o t‡ech sloæeních

základê tuækou psané noticky u obsahu

rozdíl mezi mêsteçke ma mêste m(oppi-

ƒana Kristiána a 21. ledna 1330 dosáhl

skéhotajemníka Thomase Czepana o tom,

oznaçovány obêma vÿrazy. Otom, æe No-

vení privilegia na svobodnourychtu, kte-

Zpoçátku je velice obtíæné postihnout
dum - civitas), Svitavy jsou vlistinách

(kolech) v B‡ezové od svitavského mê¿-

ve mêstské knize rukou zem‡elého mêst-

od biskupaJind‡icha Berkyz Dubé obno-

æe kupní s mlouvaje uzavírána na dûm

rou kdesi za¿antroçil. Z privilegia se

tiích, tehdyje¿tê mê¿ƒanskÿ dûmçíslo

která byla podjurisdikcí svitavského rych-

¿enk, prodala v roce 1828 majitelka ne-

vêc stojí za z mínku: o dûleæitosti vzniku

i zájemolomouckÿch biskupûrychtu vlast-

meisterovi. Tojiæ ale byl dûms popisnÿm

OtakaraII. kupcûmpouæívat novou nezá-

rychtu odkoupil olomouckÿ biskup Jan

vá Svitava byla mêste ms vlastní mkos-

tele m( Nav¿tívení P
. Marie) a s vlastní
dêdiçnou (a vel mi bohatou) rychtou svêd-

çí listiny ze XIV
. století. Ale je¿tê jedna
Nové Svitavysvêdçí zákaz krále P‡emysla

konnou stezku vedoucí p‡es Svitavy do

Litomy¿le p‡es Brlenku. Taková stezka

(nêm. Brünnersteig) se vyhÿbala králov-

ské mu mêstu Poliçce a král se musel
v roce 1265 zasadit o to, aby kupci do-

dræovali pûvodní ze mskou stezku spo-

j ující Brno a Vysoké Mÿto. Zdá se ale, æe
takovÿzákaz byl lichÿ, protoæe kupci jez-

dili dál p‡es Svitavy a Brlenku do Lito-

my¿le a Brlenka zûstala a v roce 1285je

v privilegiu pro B‡ezovou nazÿvána veli-

kou a slavnou cestou. O dêjinách mêsta

ve XIII. století toho p‡íli¿ neví me. Vroce

1277 sice vystavuje biskup Brunojednu

listinu ve Svitavách, pak v roce 1285
byla svitavská provincie ohroæována ze

H‡ebçe loupeæivÿmrytí‡e m Fridriche m

ze Schönburgu. Historické prameny se
objevují aæ k roku 1322, kdy král Jan Lu-

cemburskÿ povolil olomouckému bisku-

pu Konrádovi I. mít ve Svitaváchjednoho

Æidalichevního, z tohotitulu, æe k‡esƒané

ve st‡edovêké spoleçnosti mêli papeæskÿ

zákaz pûjçovat peníze na úrok. Mnohem

také dovídáme o osadê Çty‡icet Lánû,

tá‡e. O vÿnosnosti svitavské rychty svêdçí

s oznaçení mrychta. Po mnoha peripe-

popisné 9 na námêstí jako pivní a vinnÿ
movitosti Josefa Krausová Adalbertu Neu-

nit a zastavovat. Tak mezi lety 1334 - 49

çíslem 11 a p‡íli¿ se neli¿il od domu na

a v roce 1349ji zastavil Mikulá¿ovi ajeho

Radoslav Fikejz

p‡iloæené fotograi.
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Staré fotografie z muzea
V minulémroce se vámp‡edstavovaly

staleté fotograe z muzejních sbírek svi-

tavského muzeas porovnání msouçasnÿch
pohledû na mêsto a okolí. Ne æe by v na-

s t r a n a III
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çernou plachtu, zvedl ruku a z máçkl gumo-

vÿ balónek- a byloto. Krásnÿ novÿ auto-

mobil, hrdê tvá‡ící se ‡idiç i posádka vozu

a udivenÿ pohled pánû klukû, kte‡í musí

Alois Krejçí, kterÿ mêl svûj fotoateliér

kousek od Mêstského dvora. Vté dobê

jezdilo daleko ménê automobilû neæ nyní
a to hlavnêtakzvané p‡edváleçné vÿroby.

Atak vystavenÿ novÿ Spartak zapûso-

bil na kole m
j doucí Svitaváky tak, æe si

jej museli prohlédnout zblízka. Byl tu
opêt velkÿ shluk p‡ihlíæejících a hlav-

¿emfondujiæ nebyly dal¿í staleté, ale

v¿echno vidêt, aby pak mohli vykládat.

fotograí, které jsou mlad¿í neæ sto let.

lost, která se stala p‡ibliænê na stejném

vení, ale kte‡í bytakovÿ auƒák chtêli mít,

desáti nebojen t‡iceti lety, çasto také ze

ré jsemse zúçastnil. V mém p‡ípadê ¿lo

boƒjse mpat‡il mezi nê. Tehdy ale chybêl

jak by k tomu p‡i¿lata velká çást starÿch
T‡ebajsou po‡ízeny p‡ed devadesáti, ¿e-

Jájsemsi vzpomnêl na podobnou udá-

místê, aletak o padesát let pozdêji a kte-

nê také mladíkû, kte‡íjiæ nebyli tak udinebo se v nê mprojet. Ví mto dob‡e, ne-

sklenênÿch negativû, ale hlavnê celuloi-

téæ o novÿ krásnÿ model automobilu, tehdy

fotograf, asi protoæe sámp‡ijel v tomkrás-

jejich vÿpovêâje historicky, spoleçensky

- Spartak. Majitelembyl svitavskÿfotograf

M
ilo¿ Vanêk

dovÿch (pozor!) ho‡lavÿch l mû. P‡esto

a mnohdyi umêleckyvel mi zají mavá. Také

prvního ve Svitavách, znaçky ¢koda 440

né m Spartaku.

nebude vædy nutnéje publikovat ve srov-

nání s fotograemi souçasnÿmi, protoæe

t‡eba nebudou p‡í mo p‡edstavovat pro-

mêny na¿eho mêsta, ale mnohdy dûleæité

i zají mavé události z dne¿ního hlediska.

Aprávêjedna událost mê napadla p‡i

pohledu natutofotograi neznámého auto-

ra nazvanou První automobil nasvitavském

námêstí, jak bylo uvedeno na okraji lmového negativu. Je na ní krásnÿ novÿ
automobil, çty‡místnÿ model z roku 1907,

buâDai mler nebo Laurintypu F s posádkou, kterÿ ‡ídí svitavskÿ prûkopník auto-

mobilis mu Hans Budig. Zastavil právê

p‡ed Mêstskÿmdvorem, aby se ukázal.

Ihned tu byl velkÿ shluk p‡ihlíæejících

Svitavákû, hlavnê klukû- noto bylo údivu

a prohlíæení. Tehdy toho vyuæil neznámÿ

¿ikovnÿfotograf, postavil d‡evênou kame-

ru na stojan, vyzval p‡ítomné, aby se dí-

vali a moc se nehÿbali, schoval hlavu pod

Takové obyçejné vêci...
Dost bylo hádanek a mlæení, onafoto-

grae z minulého çísla Lucerny skuteçnê

pochází ze Svitav a kdyæ projdete uliçkou

z námêstí mezi hudebninami a redakcí

Novin Svitavska, takové zákoutí nemûæe-

te minout. Dal¿í fotograe bude ponêkud

jednodu¿¿í, ale nedejte na první dojem.

Období p‡ísného historis mu nechalo

ve mêstê nejednu stopu v podobê p‡e-

krásnÿch staveb, altánû, fasád a umêleckÿch artefaktû. Ojedinêle se v renesanci,

ale více v baroku setkáváme s termínem

sala terrena. Kdybych vám prozradil, co
tento vÿraz znamená, asi bych vás navedl
p‡í mo ke zobrazenému místu. Pouze na-

ƒuknu. Základemje mít zámek nebo pa-

lác, pakliæe ho máte, musíte na nêmnajít
místo, kudy by z nêj bylo lze vycházet

ven, odbornêtomu‡íkáme dve‡e. P‡i mys-

líte-li si ke dve‡í mt‡i oblouky(nebo nêco

podobného) máte takovÿ prostor a taková

salaterrena mohlastáti samostatnê. Aprotoæeto v zi mê u dve‡í klouæe, vymysleli

si dûvtipní p‡edkové pomûcku pro opírání. Opêt pouæiji cizí odbornÿ vÿraz - zá-

bradlí.

Ale ‡eknu vám, æe kdyby takového

zábradlí nebylo, ne mêl bych o çe mpsát.

Radoslav Fikejz

st rana I V
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Pozvánka na vÿstavy

z nichæ ty nej men¿í budou o roz mêrech
70 x 100 c m. Vÿstava bude doplnêna za-

jí mavÿmi videol my, které Ji‡í V¿eteçka
reæíroval. Vÿstavajistê zají mavá nejen pro
milovníky fotograí, ale také staré Prahy,

historie a architektury(l myo historii Ru-

dolfovy ¿toly, Karlova mostu, Václavské-

ho námêstí urçitê potê¿í historiky, sní mek

Svêtlo a stíny o roli svêtla v ko mpozici

architektury zase vÿtvarníky. Ale protoæe

tato vÿstava budezahájenaza p‡ítomnosti

autora aæ 1. února, prozradí mvámo ní

i o autorovi více aæ p‡í¿tí mêsíc. P‡eji

Vámza pracovníky svitavského muzea

úspê¿nÿ rok 2003 plnÿ kultury.

Blanka Çuhelová

Jarmila Mare¿ová  O královnê Hatsepsovet 

Zaçíná námnovÿrok, a tak mi dovolte,

abych Vámi já pop‡ála, aby byl plnÿzdra-

knize Svêt zví‡at çi Staré ‡ecké báje a po-

vêsti. Dospêlé moæná zauj mouilustrace

ví, rodinné pohody, p‡íjemné práce, dob-

JaroslavaJáchyma ¢erÿch k bibliolii Rei-

æe novÿ rok nám konçí trojkou, ráda bych

- sná‡. Mezi autory betlémûjsouzastoupení

do vÿstavních prostor svitavského muzea.

vá- Kvêchová çi Karel Franta, vystavenje

pouze do 5. ledna, je kouzelná vÿstava

nicovÿ, çi firemní hradecké Cikorky, bet-

rÿchp‡átel a milÿchlidí kolkolem. Aproto-

Vás symbolickypozvalaprávê nat‡i vÿstavy
Tou první, kterou mûæete nav¿tívit uæ

ilustrací p‡edev¿í mdêtskÿchknihdo-

plnêná kolekcí papírovÿch betlé mû.
Kdybych Vámnyníj menovala autory vy-

stavenÿch obrázkû, moæná by vámjejich

j ména mnoho ne‡ekla, protoæe znáte spí¿e

ji mi ztvárnêné pohádkové bytosti. Najdete

STÅLÉ EXPOZICE

POHLED DO MUZEJNïCH SBïREK
Z HISTORIE PRAÇEK

nera Mária Rilkeho nebo knize Artemidóros

auto‡ijako Mikolá¿ Ale¿, Marie Fischero-

SVITAVSKÅ ZASTAVENï

OSOBNOST OSKARA SCHI NDLERA

• • • •

V¥STAVY

betlémorientální i národopisnÿ, pohled-

lémz roku 1930 i 2002. Ataké betlémy
regionální - ústeckoorlickÿ, poliçskÿ, hronovskÿ, p‡íbramskÿ ap. Na p‡í¿tí rok p‡i-

pravujeme vydání také betlému svitavského- odsvitavského vÿtvarníka Petra Biliny.

Mezi koledníky najdete známé osobnosti

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

zdeilustrace nap‡. k pohádkámO çervené

souçasného æivota mêsta.

çi Princezna a sk‡ítci, aletakéilustrace ke

dêti. Je to neuvê‡itelné, ale uæje to ¿est let,

14. 12. 2002 - 5. 1. 2003

ní m chovatelû koçek v ÇR v na¿em muzeu

VÅNOÇNï V¥ZDOBA MUZEA
Tradiçní vánoçní vÿstava

Karkulce, Modrouvousovi, Ná¿ pes Balabán

I dal¿ílednovávÿstava myslí hlavnê na

cojs me p‡ipravili ve spolupráci se Sdruæe-

velkou propagaçní vÿstavuu¿lechtilÿch
koçek. Setkalasetehdys velkÿmohlasem
a takjs me se rozhodli, æe tuto akci zopakujeme a doplní me o soutêæ a vÿstavu dêt-

skÿch kreseb na téma Koçka. Vÿstava
obrázkû, moænátaké va¿ich dêtí, bude ve
vÿstavních síních svitavského muzea zp‡í-

stupnêna od 15. do 26. ledna a u¿lechtilé
koçky v¿ech moænÿchras se sjedou do Svi-

tav v sobotu 18. ledna. Kvidêní pro ve‡ej-

nost budouod 9 do 17 hodin, souçástí bude

také vyhlá¿ení koçiçí královnyvÿstavy.

ùnorzahájí me otev‡ení mvÿstavyvelko-

plo¿nÿch fotograí známého çeského foto-

grafaJi‡ího V¿eteçkyPraæskÿchodec.
Jméno doc. Ing. Ji‡ího V¿eteçkyje p‡edev¿í mfotografûmdûvêrnê známé. Dlouholetÿ pedagog FAMU a ÇVUT v Praze,

Andréa Korbelá‡ová Pohádkyz lékárny

fotografa reæisérse ve Svitavách p‡edstaví fotograemi starobylé magické Prahy,

BETLÉMY
,

15. - 26. 1.

KOÇKA
Vÿstava vÿtvarnÿch prací æákû a studen-

tû ¿kol Svitav a blízkého okolí na koçiçí

téma.

Vernisáæ: 18. ledna ve 14 hodin. Souçástí vernisáæe bude vyhlá¿ení vÿsledkû

a p‡edání cen

Souçástí vÿstavy bude propagaçní vÿsta-

va u¿lechtilÿch koçek v sobotu 18. ledna.
1. 2. - 2. 3.

JI ”ï V¢ETEÇKA

- PRAÆSK¥ CHODEC
Vÿstavavelkoroz mêrnÿchfotograí vÿznam-

ného çeského fotografa zachycuje magické

promêny starobylé Prahy
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st rana

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

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

27. Po 19: 30 hod. Bílÿ dûm

Vÿstavy

Divadelní abonentní cyklus

(otev‡eno p‡i akcích SKS)

PODZI M 2002

V
iola Praha:

Bílÿ dûm

D. L. Coburn:

Petr Patoçka - Kresby

The Gin Game ( Karetní hra)

Slavná americkátragikomedie pro dva her-

Divadlo Trám

ce a publikum, které umí vní mat s mích

Karel Mácal - Akvarely

i slzy  mezi ‡ádky.

Reæie: Lída Engelová.

12. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám

Hrají: Blanka Bohdanová a Josef Somr(çle-

Divadlo Nesly¿í m
:

Vêc není vêc

nové çinohry Národního divadla v Praze)

P‡edstavení je souçástí dlouhodobého

Ense mble M
essiaen

leçnê pracovali studenti Vÿchovné drama-

23. Çt 19: 30 hod. Ottendorferûv dûm

projektu Zaæitÿ slovník, na které mspo-

tiky nesly¿ících Difa JAMUv Brnê a stu-

denti scénograe Katedry alternativního

a loutkového divadla DAMU v Praze.

P‡edstavení pouæívá pohybovéi mprovizace

a asociativní hry s p‡edmêty. Hra s p‡ed-

Koncert KPH

ENSEMBLE MESSIAEN
Ji‡í Besperát - housle
Pavel Bu¿ek - klarinet

mêty, o kterÿch nikdy neví me, cojsou a co

Jan ¢krdlík - violoncello
¢árka Besperátová - klavír

stavení vzniklo, díky fantazii mûæeme této

sloæení.

Námêt a reæie: Zoja Mikotová

dební zakázka: nastudování unikátního

v¿echno bÿt mohou. Díkyfantazii toto p‡edh‡e porozumêt.

Vÿprava: Martina Andêlová

Hrají: Ivica Tichá, Petra Vañurová, Monika

Kurincová

Vstupné 30,- Kç
1 7. Pá 19: 00 - 23: 00 hod. Bílÿ dûm

leso ménê frekventovaného nástrojového
sloæení - housle, klarinet, violoncello
a klavír zaçalo vênovat i jinÿmzají ma-

vÿmhudební mprojektûm, které pouæíva-

sloæenou pouze ze skladeb pro celé toto

svétaneçní znalosti a nêco nového se na-

roçnou, kdy se st‡ídají rûzná nástrojová

Veçery provázejí taneçní mist‡i ze svitav-

nêj¿í skladbysouborupat‡í díla Messiaena,

Vstupné: 30,- Kç za osobu.

obsazení a slohové styly. Mezi nejoblíbe-

Dvo‡áka, Martinû, Beethovena, Poulenca

a Milhauda.

Têlesojesestavenoz hráçû, kte‡í si s sebou

p‡iná¿ejí dlouholeté zku¿enosti z koncertních pódií v desítkách státû svêta.

Vstupné: 45,- Kç, sleva: 30,- Kç - pro çle-

ny KPH, invalidy, studenty, dûchodce.
26. Ne 15: 00 hod. Divadlo Trám
Divadlo Oblázek Ostrava

Velké putování trpaslíka

Pitrÿska z pohádky a zase

19. Ne 1 7: 00 hod. Divadlo Trám
Divadlo Archa Praha:

Pi¿kanderdulá

Podtitul Josefe!

D‡evêné loutky, masky a rekvizity navrhl

a vytvo‡il: F
. Vítek

Hrají: V
. ”íça‡ová a F
. Vítek

Vstupné 30,- Kç

Vstupné: 100,- Kç

díla Oliviera Messiaena Kvatuor pour la

kvarteto, a formu posluchaçsky ménê ná-

Obçerstvení je zaji¿têno.

a Martin Zbroæek

n du Te mps. Brzy nato se v¿ak toto tê-

kovanou hudbou, pobavit se, zdokonalit

ského Taneçního klubu Ellis.

Divadlo V
izita Praha

Jaroslav Du¿ek

Soubor, kjehoæ vzniku dala podnêt hu-

Taneçní veçer v Bílé mdo mê

uçit.

29. St 19: 30 hod. Divadlo Trám

Kvarteto ménê obvyklého nástrojového

jí dvê základní formy: monoté matickou,

P‡ij âte si zatancovat s kvalitní reprodu-

Vstupné: 100,- Kç

zpátky

Podle knihy Ludvíka A¿kenazyho Puto-

vání za ¿vestkovou vûní.
Text: Sylva Tê¿ínská

Vÿprava: Josef Homolka
Reæie: Divadlo Oblázek
Hudba: Ji‡í Tibitanzl

Hrají: Pavla Lustyková, Ji‡í Ti bitanzl,

Sylva Tê¿ínská

Vstupné 30,- Kç

Jaroslav Du¿ek se svou æenoutentokrát ve

f
il mu Divoké vçely

31. Pá 1 7: 00 - 21: 00 hod. Bílÿ dûm

Posezení s dechovkou
Astra Svitavy
Vstupné: dobrovolné

P‡edstavení pro ¿koly

20. Po 9: 00 a 11: 00 hod.
Divadlo Trám
Divadlo Archa Praha:

Pi¿kanderdulá

Podtitul Josefe!
Pro dêti od 10let
Vstupné: 15,- Kç

27., 28. Po, ùt 8: 30, 10: 15 hod.
Divadlo Trám
Divadlo Oblázek Ostrava

Velké putování trpaslíka

Pitrÿska z pohádky a zase

zpátky

Pro p‡ed¿kolní M¢, 1. - 3. t‡ídy Z¢
Vstupné: 15,- Kç

st rana
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Pozvánka do divadla Trám
Divadlo Archa Praha:
Pi¿kanderdulá

Název pro své p‡edstavení nalezlijednoho

dne napsanÿ dêtskourukou na zdi nedaleko

domu, ve kterémæijí. Nápis nemêl z‡ej mê

l e de n 2 0 0 3
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vzácnÿ. Vyæadujetotiæ absolutní soust‡edê-

nost tvûrcû, jíæjejinak v na¿emzábavném

a pohodlnémsvêtê poskrovnu.

Açkoliv p‡edstavení Pi¿kanderdulá se

pro vÿznamné evropské divadelní festivaly

byl jeden obrázek. Na poslední m obrázku
byl trpaslík Pitrÿsek a s ní mbílá slu¿nê vy-

krmená husa. Ajak uæ to v æivotê chodí,

hloupá husa p‡emÿ¿livého Pitrÿska z obráz-

ku doslova vy¿típala.

Takzaçíná putování za¿vestkovouvûní.

Osamêlÿ Pitrÿsek se vydává do svêta hle-

dat trpasliçího kamaráda. Nasvé cestê pot-

æádnÿ vÿznam, ale odráæeljedenze základ-

stalo synonymem moderního çeskéholout-

kává spoustu zají mavÿch vêcí, zví‡at i lidí.

dêtskou hrou, fantazií a snem. Dal¿í mzdro-

chov, 1996 NewYork, 1998 Tokio, 1998 Bru-

na obrázku s milovanou Pipinou, jeæ oma-

ních principûjejich p‡edstavení: inspiraci

jeminspiraceji mbyla staletátradice lout-

ká‡ství (1992 Antverpy, 1993 Stochol ma Mni-

sel, 1999 Pa‡íæ atd.), Vêra ”íça‡ová a Fran-

kového divadla. Publiku se dostává sledjen

ti¿ek Vítek své p‡edstavení hrají jen vel mi

çejnê krásnÿch d‡evênÿch loutek a panákû,

v divadle Trámjsou pro vás skuteçnê uni-

stêæí spojitelnÿch sólovÿch vÿstupû neoby-

masek, gur a rekvizit, ji miæ chudá æena

v hadrech, kejklí‡ka, ajejí muæ, stojící na

kátní p‡íleæitostí.

jevi¿tê prost‡ednictví mvtipnê ‡e¿ené scény,

Na¿e p‡edstavení není divadlemv pra-

(bitka tupÿch rváçû, cviky sebevêdomého

úmyslnê promíchanÿchz nejrûznêj¿íchobdo-

d‡evêné hlavy, tanec s mutné baletky, kmot-

‡içka s mrt a Ka¿par s koníkematd.)

Pi¿kanderduláje vÿpravouza odhalení m

podstatyloutká‡ského umêní. Kjednotlivÿm

scénámzní staré hrací strojky a gramofony na
kliku, fla¿inety, rolniçky, pí¿ƒalky ajiné ná-

stroje. Jennêkde podvrstvousk‡ípêní a ¿umu

rozeznáváme pûvodní melodii, která námvtu
chvíli p‡ipadá krásnêj¿í neæ hudba z nej-

lep¿ího p‡ehrávaçe kompaktních diskû.

Pûvabtohoto skladi¿tê objevû a za-

prá¿ené vete¿e je nevídanÿ a proto tak

Malebné vyprávêní Ludvíka A¿kenazyho

o hledání, lidskÿchtouhách a snech, splnê-

vémslova s myslutoho slova, ale setkání m

hrazda‡e, ufunênÿzápas boxerû, plivání ob‡í

mnê ¿vestkovê voní.

z‡ídka. Proto dvê p‡edstavení ve Svitavách

drsnÿch prknech vozu a otluçenÿch æidlích,

hrdê rozehrávají nevídané dêje a obrazy...

Nakonec se ¿ƒasten ocitne v nové pohádce

nÿchi nesplnênÿch p‡áníchje p‡evedeno na

rûznÿchtypûloutek a velké dávky muziky.

nejrûznêj¿ích druhû loutek a mechanis mû

Divadlo V
izita Praha

bí historie a naservírovanÿch na kejklí‡ûv

Jaroslav Du¿ek proná¿í, co mujeho plodná

stûl. V¿echnyloutkyjsouzámêrnê nahé, d‡e-

vêné, bezjakékoliv úmyslné patiny. Zvuku
pouæívámejako rovnocenného partneraloutky. 

V
. ”íça‡ová a F
. V
ítek

Divadlo Oblázek Ostrava:
Velké putovánítrpaslíka Pitrÿska
z pohádky a zase zpátky

Bylajednoujedna pohádková kníæka- na

pohled obyçejná. Stála v ‡adê jinÿch knih

a na h‡betê mêla zlatÿ nápis: Dvanáctero
pohádek z celého svêta. Ke kaædé pohádce

Kaædé p‡edstavení divadlaje premiéra.

slina najazyk p‡inese, a dále vy‡çené roz-

víjí do neuvê‡itelnÿch konstrukcí, které do

sebe nejen zapadají a mnohdy se i rÿmují,

ale çasto mají i s mysl a hloubku. Mnohdy

ov¿emtaky ne - a toje na p‡edstavení fascinující. Snad neexistuje obor nebo oblast,

které by seje¿tê pan Du¿ek nedotkl. Skvêle

ztêlesníjakoukoliv postavu, zví‡e, rostlinu,

vêc, pojem, ideu. Naprosto neuvê‡itelnê dokáæe rozehrát nap‡íklad hru vlastních ma-

líçkû anebo ztvárnit Promênu, za kterou
by se nemusel stydêt ani Franz Kafka.

Pozv
ánka do Bílého
domu na abonentní
divadlo
Ginje karetní hra podobná u nás známé
se znovu vrací a hrajouto vel mi slavní herjá ‡íkám, æe si s tou postavou nes mírnê rokanastê. Na¿e çinoherní hra pojednává o dvou

zestárlÿchlidech, kte‡í se dostali do domova
dûchodcû a spoleçnê zaçali hrát Gin. Hra se

ci. Té p‡edstavitelce, kdyæ jsemji zaçala

zkou¿et, bylo p‡esnêtolik, jako mnê. Takæe

zumí m, protoæe uæ tyjejí problémyjsou mi
vel mi blízké.

Blanka Bohdanová

pro nêvyvíjí velicezají mavê,jedenz partnerû

stále vyhráváa druhÿneustále prohrává. Ve h‡e

se souçastnê obnaæují urçité p‡íhodyzjejich

æivotû. Dostávají se do konfliktû i k porozu-

mêní, ale v¿echno konçí bohuæel s mutnê. Da-

leko hû‡, neæ byse dalo utêchtolidí oçekávat.

Ato ostatní bych si radêji nechal jako p‡e-

kvapení pro diváky.

Josef Somr
Jsempotê¿ená nejenza sebe, alei za Di-

vadlo Viola, protoæe mázrovnaletos çty‡icá-

té vÿroçí. A myslí msi, æetojejednaze scén,

která udêlala stra¿nê moc práce, a vel mi

kvalitní práce. Takæe jsemráda, æe my to

jaksi odstartujeme, tu sezónu, jako v tako-

vÿmhle vÿznamu. To je taková hra, která

obletêla celÿ svêt, paktro¿ko usnula, a teâ

Pozv
ánka do Ottendorferov
a domu na
koncert KPH
Vy, kte‡íjste byli na p‡edná¿kách podivuçasu, coæ je jedna z mála jeho komorních
fenomén, inspirovanÿzvuky p‡írody nebo cizíhodnéhoskladatele Martina Dohnalav Nadaci

mi kulturami. Francouz Messiaenje vlastnê

skladeb. Messiaen, coby varhaník, skládal

J. Plívy, hudbu Oliviera Messiaenaznáte. Byla

ná¿ souçasník, zem‡el v Avignonuv roce 1992.

mûæeme dob‡e proæít,jeto hudbakrásnáa ba-

slibující hudební barevnost, neboƒ spolu

odráæí s mutek váleçnÿch let, hudebnê je

Messiaenskládal hudbujinak, modálnê. Aje-

Budou hrát hudbu B. Martinû, D. Milhauda

mít urçitê p‡i sobê po celÿ rok 2003.

tamprezentována p‡esvêdçivê. Myslí m, æeji
revná, coæ mi p‡ipadá pro na¿i dobu dûleæité.

ho modus není prostá stupnice, je to hudební

Ensemble Messiaen, tojeseskupenítaké

hrají housle, klarinet, violoncello a klavír.

a samoz‡ej mê Messiaenûv Kvartet konce

çasto m¿e, oratoriaa velkoplo¿náorchestrál-

ní díla. I kdyæ tematicky Kvartet konce çasu

plnÿ nadêje. Obojí, hudbui nadêji, budeme
Blanka ¢efrnová
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Dûm dêtí a mládeæe Paleta

MëSTSKá 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

2. - 6. Çt - Po

Vÿpûjçní hodiny
PRO DOSPëLÉ

PRO DëTI

+ I NTERNET
Po- St
9- 17

+ I NTERNET
Po - St
13 - 17

Pá

Pá

Çt

zav‡eno

So

9- 11

9- 17

Çt

zav‡eno

13 - 17

Asociace Brontosaura
tel. ç. 723 176 873

http://sybronto. unas.cz

e- mail: sybront @email.cz

9. Çt 18: 30 hod. Nadace J. Plívy

53. cestovatelskÿ veçer

s Honzou Romportlemo Indonesii
11. So

Zi mní ¿koliçka lyæování

- západní Jeseníky (informace p. Uher)
11. So 9: 00 hod. têlocviçna DDM

Cestovatelskÿ veçer

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

Prodlouæení vÿstavy FOTOGRAFIE

A FAKTA O FENOMÉNU UNIVERZUM

11. So 9: 00 hod.

25. So 9: 00

Zi mní liga házedel

- ve‡ejná soutêæ, informace p. Uher

Florbalová liga æactva

Sport proti drogám
informace p. Hábík

ZU¢ SVITAVY
tel. 461 534 312

23. Çt 1 7: 30 hod. sál ZU¢ Svitavy

Æákovskÿ hudební veçer
25. So 20: 00 hod. Bílÿ dûm

Ples ZU¢

cena 20,- Kç za osobu, informace p. Macková

Zi mní liga házedel

- ve‡ejná soutêæ, informace p. Uher

Karneval naledê nazi mní mstadiónu
ve Svitavách

Vstupné- dêti v maskáchzdarma, dêti bez
masek a dospêlí 10,- Kç

Taneçní klub Ellis Svitavy

hledá chlapce ve vêku 13-15 a 16-20

let pro sportovní (soutêæní spoleçenskÿ)

tanec.

Kontakt: David Bulva

tel.: 605 519 943

e- mail: tkellissvitavy @seznam.cz

Nedoæité devadesátiny Jana Nevêçného
Na sklonkuloñského roku 23. 12. 2002

vzpomínáme nedoæitÿch 90. narozenin vÿ-

znamného svitavského hudebníka, vzác-

ného çlovêka a zakládajícího sbormistra

pêveckého druæení Dalibor Svitavy, pana

zvednou hlavu od na¿í matiçky Zemê a za-

kou umêleckou úroveñ. Os mdesátiçlennÿ

na¿i mi hlavami.

Keram
ické dopoledne

26. Ne 14: 00 - 15: 30 hod.

18. So

Jana Nevêçného.

jí mají se, co se dêje blízko i vzdálenê nad

Vzduchová pu¿ka, do 15let - 30ran vleæe

informace p. Kuçera

pro ve‡ejnost

do konce ledna. Tatoje urçena nejen pro

¿koly, alei pro dospêlé, kte‡í alespoñobças

6. Roçník Novoroçní ceny

kategorie 1. - 5. t‡., informace p. Hábík

Sport proti drogám

myslu cestovního ruchu, jehoæ souçástí je

31. Çt

St‡elecká soutêæ

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

na GO2003 - 13. mezinárodní veletrh prû-

letrhturistickÿch moæností v regionech

19. Ne 8: 00 hod. st‡elnice DDM

Florbalová liga æactva

Vÿlet do Brna

REGI ONTOUR2003 - 12. mezinárodní ve-

VI I

Podjeho vedení mse dostal sbor navyso-

soubor vystupoval v mnoha místech na¿í
vlasti a v¿ude sklízel zaslouæené úspêchy.

Vÿstavajeotev‡ena: Po- Pá9-12 a14-17 hod.
OHS Svitavy spolu s mêstem Moravská

T‡ebovási Vás dovolují pozvat na V¥STAVU

Vzpomínka na Jana Nevêçnéhop‡i slavnost-

SOUTëÆNïCHLITERÅRNïCH PRA-

nímkoncertu k 35. vÿroçí zaloæení Daliboru

Cï æákû základních, zvlá¿tních a speciál-

ních ¿kol a víceletÿch gymnázií zapojenÿch

Vobdobí normalizace v roce 1969 nebyl

pan Nevêçnÿ pro své náboæenské cítêní

do programu vÿchovy k nekou‡ení KOU-

p‡ij atelnÿ pro místní politickou ¿piçku

”ENï AJÅ. Vÿstava probíhá v prosto-

a musel tuto çinnost ukonçit.

rách Nadaçního domuJ. Plívy, nám. Míru80,

Çlenové Daliboru na nêho s láskou vzpo-

Svitavy.

mínají. Jeho památku uctili krátkou vzpo-

Neváhejte a p‡ijâte posoudit nápaditost

a literární kvalitu æákovskÿch a student-

skÿch prací!

mínkou p‡i svémslavnostní mkoncertu k 35.

Jan Nevêçnÿ na archivnímsnímku.

vÿroçí zaloæení Daliboru 12. ‡íjna 2002.

PS Dalibor

st rana
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KINO VESMïR
tel.: 461 531 446

Pokladna otev‡ena kaædÿ den 17- 20 hod.
2. - 3. Çt, Pá

1 9: 30 hod.

GB, SRN, USA 2001
Druhá m
íza
T‡i dámy uæ nebaví chovat se slu¿nê. Mohl by ten
Pan Nesprávnÿ bÿt najednou Pan Pravÿ? Ho‡ká komedie. V hlavní roli: Andie Mac Dowelová
Scéná‡ a reæie: John McKaye
Vstupné: 50,- Kç
od 12let
titulky 112 min.
4. - 5. So 1 7: 00 hod a Ne 15: 00 a 1 7: 00 hod.

My¿ákStuart Little 2

USA 2002
My¿ák Stuart znovu v akci! Rodinná ko medie.
Reæie: Rob Minkoff
Vstupné: 45,- Kç
dabováno
78 min.

4. - 5. So, Ne

1 9: 30 hod.

Mr. Deeds - Náhodnÿ m
ilioná‡

USA 2002
P‡i¿el. Vidêl. Nepochopil. Ani za 40 miliard. Romantická komedie o tom, jak prostÿ chlapík ke
¿têstí p‡i¿el... W
inona Ryderová a Adam Sandler
v hlavních rolích.
Reæie: Steven Brill
Vstupné: 55,- Kç
titulky
97 min.
6. - 7. Po, ùt

1 9: 30 hod.

8 æen

Francie 2001
Jedna z nich vraædila. Ale která? Adaptace stej noj menné hry Roberta Tho mase. Vánoce v padesátÿch letech v osamêlé m panské msídle. Catherine
Deneveuová a sedmp‡edních francouzskÿch hereçek v hlavních rolích.
Reæie: Francois Ozon
Vstupné: 50,- Kç od 12let
titulky
108 min.
8. St

Fil movÿ klub:

Baraka: Odysea Ze mê

1 9: 30 hod.

USA 1 992
Nezapo menutelnÿ fil m. Umêleckÿ dokument. Svêt
nasní manÿ bêhemçtrnácti mêsícû... Baraka = ¿têstí, vûnê, dech, ale i esenci æivota, z níæ pramení
evoluçní vÿvoj.
Reæie a kamera: Ron Fricke
Vstupné: pro çleny FK 30,- Kç
ostatní: 40,- Kç
97 min.
9. - 1 0. Çt, Pá

1 9: 30 hod.

Slez ze stro mu

USA, Francie 2001
Ti m Robbinsjako ponêkud pra¿tênÿ biolog a Patricia
Arquetteová jako krásná blondÿnka s hormonální
poruchou... Bláznivá komedie
Reæie: Michel Gondry
Vstupné: 50,- Kç
titulky
96 min.

1 1. - 12. So
Ne

Planeta pokladû

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

USA 2002
Kaædÿ by si mêl najít své místo ve ves míru. Ani movanÿ sci-fi dobrodruænÿ fil m podle knihy Roberta
Louise Stevensona Ostrov pokladû.
Reæie: John Musker, Ron Cle ments
Vstupné: 50,- Kç
dabováno
95 min.

1 1. - 12. So, Ne

Agent bez m
inulosti

1 9: 30 hod.

USA, SRN 2002
Byl skvêlou zbraní, neæ se sám stal terçe m. ¢pionáæní thriller. Matt Damon v hlavní roli.
Reæie: Doug Li man
Vstupné: 50,- Kç
od 15let
titulky 119 min.

13. - 14. Po, ùt

l e de n 2 0 0 3

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

Æádné boæí zprávy

1 9: 30 hod.

¢panêlsko, Francie, Itálie, Mexiko 2001
Penélope Cruzová svádí do pekla. Fantastická komedie. Odvêkÿ boj mezi Nebe ma Pekle m...
Scéná‡ a reæie: Agustín Díaz Yanes
Vstupné: 50,- Kç
od 12let
titulky
115 min.

15. St

Fil movÿ klub:

Hry prachu

1 9: 30 hod.

ÇR 2001
Fil m v rukou. Karneval v globální vesnici. Dokument o at mosfé‡e okolo zasedání MMF a Svêtové
banky v Praze v zá‡í 2000.
Námêt a reæie: Martin Mareçek
Vstupné: pro çleny FK: 30,- Kç
ostatní: 40,- Kç
88 min.

1 6. - 1 7. Çt, Pá

1 9: 30 hod.

Blanche - královna zbojníkû

Francie 2002
Gerard Depardieu v komedii, historické mi akçní m
fil mu.
Reæie a scéná‡: Bernie Bonsvoisin
Vstupné: 50,- Kç
od 15let
titulky
104 min.
1 7. - 1 9. Pá, So
Ne

Fi mfárum

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

KINOKAVÅRNAGALAXIE
tel.: 602 969 647

2. - 3. Çt, Pá

Druhá m
íza
Vstupné: 50,- Kç

GB, SRN, USA 2001
od 12let titulky
112 min.

4. So 15: 00 hod

My¿ákStuart Little 2
Vstupné: 45,- Kç

4. So

20: 00 hod.

Mr. Deeds - Náhodnÿ m
ilioná‡
Vstupné: 55,- Kç

1 8. - 1 9. So, Ne

Slez ze stro mu

USA 2001
Onje kat, ona manæelka muæe, kterého popravil...
Psychologické drama. Ples p‡í¿er je pitka pro odsouzence p‡ed popravou...
Reæie: Marc Forster
Vstupné: 50,- Kç od 15let
titulky
112 min.

20. - 21. Po, ùt

Blafujjako Beckham

1 9: 30 hod.

GB 2002
Komedie o tom, æe cokoliv umíte, fotbalovÿ bûh
David Beckham dovede líp! Komedie o to m, co se
mûæe stát, kdyæ dívky objevují fotbal.
Reæie: Gurinder Chandha
Vstupné: 50,- Kç
titulky
112 min.

22. St

Fil movÿ klub:

Chléb a tulipány

1 9: 30 hod.

Itálie, ¢vÿcarsko 2000
Zkus æít svûj vysnênÿæivot. Vÿlet do Benátek... vÿlet za sne m...
Námêt, scéná‡ a reæie: Silvio Sordi
Vstupné: pro çleny FK: 35,- Kç
ostatní: 45,- Kç od 12let titulky 114 min.
23. - 24. Çt, Pá

1 9: 30 hod.

Halloween: Zmrtvÿchvstání

USA 2002
V¿ichni tê vidí, kaædÿ tê sly¿í... a nikdo ti nepomûæe. Pokraçování úspê¿né hororové série.
Reæie: Rick Rosenthal
Vstupné: 50,- Kç
od 15let
titulky
85 min.

25. - 26. So, Ne

Brak

1 9: 30 hod.

ÇR 2002
Mrtvoly, drogy, prostituce, nekrofilie a Ji‡í Korn v çeské m pokusu o drsnou çernou komedii nezávislého
amerického st‡ihu.
Reæie a scéná‡: Karel Spêváçek
Vstupné: 50,- Kç
od 15let
85 min.

27. - 28. Po, ùt

K- 19: Stroj nas mrt

1 9: 30 hod.

USA 2002
Zkáza si na¿la svého hrdinu. Harrison Ford a Liam
Neeson v dramatickémthrilleru podle skuteçné události z doby studené války.
Reæie: Kathryn Bigelow
Vstupné: 50,- Kç od 12let
titulky
138 min.
29. 1. - 5. 2. St, Çt Pá
19: 30 hod.
So, Ne 14: 00, 17: 00 a 20: 00 hod.
Po, ùt, St
19: 30 hod.

Harry Potter a Taje mná komnata

USA, GB 2002
Nep‡átelé Zmijozelova dêdice, mêjte se na pozoru!
Bradavice mi se plíæí nové zlo... Druhÿ díl fil mové
adaptace kultovní ‡ady J. K. Rowlingové je tady!
Reæie: Chris Columbus
Vstupné: 70,- Kç
dabováno
161 min.

USA 2002
97 min.

titulky

8 æen

Ples p‡í¿er

USA 2002
78 min.

dabováno

ÇR 2002
Celoveçerní loutkovÿfil mna motivylegendárních
pohádek pro malé i velké od Jana W
ericha.
Reæie: Vlasta Pospí¿ilová, Aurel Kli mt
Vstupné: 50,- Kç
98 min.
1 9: 30 hod.

20: 00 hod.

7. - 8. ùt, St

20: 00 hod.

Vstupné: 50,- Kç

od 12let

9. - 1 0. Çt, Pá

Francie 2001
titulky
108 min.
20: 00 hod.

USA, Francie 2001
titulky
96 min.

Vstupné: 50,- Kç

1 1. So

15: 00 hod.

Planeta pokladû
Vstupné: 50,- Kç

1 1. - 12. So, Ne

20: 00 hod.

Agent bez m
inulosti
Vstupné: 50,- Kç

USA 2002
95 min.

dabováno

USA, SRN 2002
titulky
119 min.

od 15let

14. - 15. ùt, St

20: 00 hod.

Æádné boæí zprávy

¢panêlsko, Francie, Itálie, Mexiko 2001
Vstupné: 50,- Kç
od 12let
titulky
115 min.

1 6. - 1 7. Çt, Pá 20: 00 hod

Blanche - královna zbojníkû
Vstupné: 50,- Kç

od 15let

Francie 2002
titulky
104 min.

1 8. So

15: 00 hod.

Fi mfárum

Vstupné: 50,- Kç

ÇR 2002
98 min.

1 8. - 1 9. So, Ne

20: 00 hod.

Ples p‡í¿er

Vstupné: 50,- Kç

od 15let

titulky

21. - 22. ùt, St

Blafujjako Beckham
Vstupné: 50,- Kç

20: 00 hod.

GB 2002
112 min.

titulky

23. - 24. Çt, Pá

USA 2001
112 min.

20: 00 hod.

Halloween: Zmrtvÿchvstání
Vstupné: 50,- Kç

od 15let

titulky

25. So

20: 00 hod.

Brak

Vstupné: 50,- Kç

od 15let

27. - 28. Po, ùt

K-19: Stroj nas mrt
Vstupné: 50,- Kç

29. 1. - 5. 2.

USA 2002
85 min.

od 12let

ÇR 2002
85 min.

20: 00 hod.

USA 2002
titulky
138 min.

St, Çt, Pá
So, Ne
Po, ùt, St

20: 00 hod.
1 9: 30 hod.
20: 00 hod.

Harry Potter a Tajemná komnata
Vstupné: 70,- Kç

dabováno

USA, GB 2002
161 min.

